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Alicc Blake.

I. KAP.

Freiatarinn.

Það var einn RÓðan og bjartau dag I Júlí-

mánuði, klukkan fimm slðilegis, að ferju-

bAtamir voru nýlentir við Fulton ferjustað-

inn. Það var margt fólk sem var að fara

4 ferjubátum, p6 að enn vœri ekki kom-

inn s& tfmi, sem mesta «sin af verkafólkinu

f<5r með J>eim til heimila sinna í Brooklyn.

Á meðal þeirra sem 4 ferjubétnum komu

var ung og fögur stúlka & að gizka 18 4ra

gíjmul. Hún var h4 vexti. Augu hennar

voru fíigur, djúp og dökk. H4rið var hrafn-

svart og liðaðist um fannhvltt enni hennar.

Svipur hennar lýsti staðfestu og sakleysi.

Þessi stúlka var fyrirmannleg að sj4 þó híin

væri klædd sem verkastúika. En í staðin

fyrir I>að að fylgjast með fólksþyrping-

unni í gegn um hliðið, gekk hún rakleiðis

inn f ferjuhÚBÍð og stíiðnæmdist þar við
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KlugRaiin, seni sneri 6t að ferjupallinuni.
ÞarstiJðhún áhyggjufull og horfði á þá
sem fóru, eins og hún vœri að leita að ein-
hverjum 4 meðal f>eirra. Þegar hún var
búin aðetanda gcJða stund, vaið henni litíð
i ferjuklukkuna.

"Klukkan er bráðum sex", sagði hún við
sjálfa 8ig og andvarpaði þungt. Hann lof-
aði að verða hér kl. fimm, skyldi hann ekki
letla að koma, og við þessa hugsnn færðist
roöi f kinnar hennar. En eftir litla um-
hugsun brosti hún og sagði:

"Mikill kjAni get 'i verið aft lAta mér
detta slfkt í hug. Auðvitað kemur hann,
þvf ef hann heföi ekki œtlað sér að koma,'
þA hefði hann aldrei þrAbeðið mig að finna
Big, þvert A móti eigin vilja mínum, en er
ég að gera rétt með að mæta honum svona?
^ð tjAir ekki að hugga um |>að f |>etta sinn.
Eg viWi að hann færi að koma, þvf Hngh
hœttir vinnimni kl sex, og þœtti niér verra
ef hann sœi okkur hérna".
En f þvf hún sagði sfðasta orðið, kom inn

um hliðið próðbúinn laglegur piltur, A að
giaka 25 Ara gamaU. og gekk hann beina
leið inn f ferjuhúsiö.

"KœraAIicemfn!" sagði hann um leið
og hann tók um bAðar litlu hendumar henn-
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ar. "Hvað |>ú t»rt vœn að vera koniiu", ok
horföi nmnnðstjúkuin augum 4 hana. "Eg
er dálltið seinui eu ég œtlnði niAr, en i^
veit að þú fyrirKefur niér þiið. M^r var
rtniíteule ft aÖ gera að |>ví".

"Ek hef ekkert uð fyrirgefa, Mr. Melton''
svaraði gtúlkan í titrandi niilniin, o« drtkku
uuKun hennar horfðu ofHii á ^(6^0 o« fœrð.
Í8t roði í kinnar þenuíir.

"Mr.Meltonr Athanneftir lienni með
óánægju, Mr. Melton. "Er petta rétta að-
ferðm að heilsíi peim iiinnni, sem verður
eiginmaðurinn pinn iiniau klukkuetundar.
O kæra Alice niín! Hvað hetír komiö fyrir
sem hefir breytt pér svona alt i einuy Sein-
08t þe^ar við sáuBtum kallaðir þú mig:
**el8ku Frank pinii og varst hvorki köld
eða fAlát í viðmóti, en nú kallar pú mig
Mr. Melton, og lítur ekki einu sinni á mig,

við verðum eftir klukkutfma hér frA
gefin siiman í hjönabaud. Hverníg g*end.
ur á þesBu?"

"Fyrirgefðu mér Frank ", sagð': Btúlkan 1
biðjandi málröm og fyltnst augu hennar
tárum. Þú getur ekki skilið hvaða btiráttu
ég hefi haft við að strfða, & niilli áBtar og
Bkyldi þvíef I>ú gætir ímyndað þér f>að
mundirþú "orkrnna niér. Ég get ekki
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farið ni.o |>>rí kvalíl, Fraiik! GiftiiiK okkk-
«r verðnr nð híðir'.

Aftur svuraði ungi uiaðurinn dþulíimióð-

legH OK I vonbríKðisfuIlum málrt. u, "Hvað
er þá tii fyrimt/lðu, niA ég spyrja. Kaiiii

tke þesBÍ lAKtstaiHluiKli amiður UukIi
Hourton hufí fuiidið Ifkii hjA þér, og þ6
ért böiii að afrAOa uð taku hoiiuni. Eða
hefir |>ú verið að hlýðu A aðra rtiíðu uiii

•kyklunekni, frA þessuni h'iðinlt-gu kurl-

fausk fléra WiIIianisy

"Hættu Frunk! þf» inAtt »'kki tuln svonu
öviröulegii um ganila pn'stinn, o« svoiiu

fyririitlegu um HukIi. Héra WiIIianis er
góður inaður, Ég hefi þekt haiiii sfðaii ég
man eftir mér. Hunn skýrði ini|í ojyf ég
elska hann iiœst fíJður miiium. Og þA
Hugh, þ<5tt hann sé fAtækur. pk er haiiii

brjóstgóður, trygglyndur og djnrfur. I»að

veit einii góður guð, að ég heti gert honum
nógu rangt þ6 ég hlusti ekki A að það
sé t^ilað illa uni haiin. Ég verð hoiiuin

æfinleíxa vinveitt, hvað seni fyrir kunn að
koma. Og, Fraiik, f>ú niAtt ekki tala illu

um vini iníiia, ef þft vilt <»kki gera mér A
möti".

"Jæja, elsku Alice, ég ætla ekki að gera
pað, því ég vil ekki móðga þig„ en þfi mAtt
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ekki lá iiiér t*ó (H( vcrði IfiðinleKur. {H^r
þú ffegir «ð KÍftitiK ukknr vcrði að hfða.

ég >ret hrt'iiit ('kki iiðið þAð. F^k get ekki

libið Aii |)íii leiigur. Miiinitvði niiii er á
eiula. OK e( þú Iwtur niig ii6 hfða leiiKur,

fer ég aA hiildii að \*<i elgkir inÍK ekki*'.

"I>ú er mjíJg raiiKiátur Fraiik. HveniÍK
getur |>A talað svoiia. að liakla aA ég elski

þÍK ekki. Hversu uiikið Iieti ég ekki Íagt

I s^duniar fyrir þA ást wm ég lier til |»íu
'

Hefi ég ekki afráðið að yfírKefa f«*^ur

uiiiin 1 •IIi (liiiiii. og fyrir þig liefi ég ekki

skeytt göðuui ráðlegginguui nifiis gauila

presto. ()g fyrir þig Iufi i'y •wrt gott og
trútt lijiirta. Sauit 8i>gir þtl að ég eltki

þigekki".

"Fyrirgefðu uiér". iiiælti Fr:uik í auð-

mjúkuni ni.uii. Eij var viti uifuu fjarr og
veit iiauuiast hvað ég Hegi",

'*l*egar pú regir að vouii ^ tiar geti fkki

haft frauigaiig. ef |>íi e'skHr .uig eins c^ þú
segir og ég trúi, þá koalu iiieð iiiít í kví»UÍ

og uppfyltu b j'i.ir uiín ir*.

"Frank, ég öe^i þít nfíur, ég get |>að

ekki í þetta siiiu". svaraði Aliee eiiilieit-

lega. "Faðir niinu er t'ár>eikur og ef ég
yfirgef haiin iifi og og giftist þér, yrði það
liaui h{in.s. rui þí»tta er ég fuUviss, og
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gœtir þú vitað til þess aÖ éa yrði orsflk f

danða föður mfns?*'

„En þú fjyrftir ekki að yfirgefa
hann að svo stöddu. Við gætum haldið
giftingu okkar leyndri um tfma, að minsta
kofiti þar til hann væri orðinn frlskur. ÞaÖ
þarf enginn að vita um hana þangað til

okkur synist. Komdu nú elsku Alice mfn
og uppfyltu þessa mína einlœgu bœn. Þú
getnr p&ö ef þú vilt".

Stúlkan stóð hugsandi stundarkorn
og var auðséð að hún var á báðum áttum.
En eftir stutta þögn sagði hún:

„Eg fer ekki með þér í kveld. Ég er
búin að fastráða það. Faðir minn var svo
veikur þegar ég fór að heiman, að ég hlýt
nú að flýta mér heim til hans aftur. Og
hefði ég ekki verið búin að lofa þér því svo
staðfastlega að komá hér f kveld, hefði ég
als ekki yfirgefið föður minn eitt augna-
blik, og þar sem ég er nú búin að enda það
loforð, verð ég að kveðja þig, en vil lofa

þér Þvf, að mæta þér hér aftur eftir tvo
daga hér frá, og uppfylla þá bæn þfna, ef
föður mfnum verður batnað. Vertu svo
sœllá meðan, elsku Frank*'. Hún rétti

honum hendina.

„Vertu sæl ! Fyrst það verður að vera
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»í?
8Vo'\ svaraði ungi maðurinn í vonbrigðis-
fullum ni&lróm. Síðan leit hann kringum
sig, og þegar hann sá engan í nánd kysti
hann stálkuna, o^ & næsta augnabliki var
hann horfinn inn í mannþröngina

II. KAPITULI.

Smiðtirinn, og það spin hann sá.

Fundur þessara ungu persóna f ferju-
húsinu var ekki alveg óséður. Það var
einn maður, sem var á leið til ])átins. Hon-
um varð (ívart litið inn 1 gluggann, sem
\mu stóðu við og þekti hann þau bœði.
Þetta var velvaxinn og hraustlegur ungur
maður. Hann var hreint ekki eldri 22
ára. Föt hans voru grófgerð, en hreinleg.
I annari hendi bar hann mataríl&t, en í

hinni verkfœri, sem til heyrði vinnu
hans. Þó að föt hans væru ekki fín og
hörundið útitekið, var auðgéð að hann
hlaut að vera af góðum ættuuí. Augu
hans voru st(5r og st&lblá, nefið beint og
munnurinn vel lagaður. Hárið var dOkkt
og greitt þannig, að paö byrgði dfíkkrautt
fæðingarmerki, sem var á vinstra gagn-
auga hans, og var það eina, sfm óprýddi
hans vellagaða andlit.
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Nafn l>es8a maiuis var HukIi Hourton,

og þar sem liaiiu kemur mikið við {>essa

8'5gii, ætla ég að láta lesaraiiu heyra &grip

af æfísögu hans:

Frá p\i að Hugh mundi nokkuð eft-

ir sér, hafði Iff hans verið ein bar&tta við

fátæktina. Hann mundi ekki eftir neinni

móðurást eða umönnun, og s& eini vemd-
ari, sem hann t>ekti, var ítalskur lírukassa-

spilari, Hourton að nafni, sem fluttist til

New York þegar Hugh var tveggja &ra

gamall. Þessi gamli maður sagðis vera

faðir drengsins. En inöður Hughs sagði

hann hefði veikst og dáið á leiðinni fr&

ítaliu og væri sjörinn hennar hvflustaður.

Engum datt f hug að rengja það, cn marg-

ir furðuðu sig & því, hvað drengurinn gat

verið ólíkur föður sinum. Gamli Hourtoii

var með hrafnsvart h&r og dökkur & hör-

und, með l&gt enni og ódjarflegt upplit.

En Hugh litli var þvert & möti. Hann
var höruiidsbjartur, blfðlegur og upplits-

djarfúr, og vaiin hiUi allra, sem hann litu.

Hann varð brátt hvers manns hugljftfi f

leiguhúsi þvf, sem Hourton gamli fcann sér

bölstað í. Það var heldur engin fyrirstaða

fyrirhann að tk einhverja af konunum |>ar

til að gætíi dreiigsins á nn»ðaii hann gegiidi
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starfa sfnum á degi hverjimi, þvf Hugh
litli var eins þægur eins og hanu var fall-

egur, og var Ixira þeini til áuægju. sem
tóku þaÖ að sér.

Þegar á það var uiinst við gauila

manninn, livað sonur hans væri ölíkur hon

um, sagði hann að drengurinn væri alveg

eins (»g móðir hans. f)g var álitið að svo

hlyti að vera.

En shema œfi átti Hugh litli á meðan
gamli Hourton var á lííi, þvi {^egar hann

var íimm ára, varð hann að ganga um
strœti borgarinnar og biðjast ölmusu, og

oft var hann barinn |>egar hann kom heim,

ef hann hafði ekki feiigið nóga peninga

handa gambi flakkaranuin, til að kaupa viii

fyrir. En sá tfmi kom, að vfnið gerði ftt

af við gamla Hourton, og varð Hugh litli þá

eitt af bönium l>æjariiis. Það var niai>ct

af fólki f leiguhíisum, sei ^ grét yfir munað-

arlausa drengiium, og hefði fegið viljað

gefa honum heiuiili, ef þfið hefði getað. eii

allir híifðn nóg með sig.

Svo j)að varð fir, að haiin vas látinii á

almennra stofnun. og eftir iiokkur ár út-

skrifaðist hann þnðan sem smiður. Og er

saga þessi gerðist, var hann fullkomnasti

og tráasti verkamaður hú8b«'»nda síiis.



12 Alice Blake.

I

Þ<5 að staða Hughs hafi verið 14 fram-
an af œgnni, hefir hann samt töluvert sjtífs

álit og hugsaði mikið um að verða sjálf-

Btœður. Hann vissi vel í hvað litlu áliti

hann var í hinni köldu og hörðu veröldu,
þ<5 hann œtti mikið hrós skilið fyrir hvaö
hann hafði borið vel hið mótdrœga f líf-

• inu. Hann var samt oft þungt hugsandi,
Þegar hann leit til baka og s& þann blett,

er hvíldi á ungdómsárum hans. En aldrei
hafði hann fundið eins mikið til sinnar
fyrirlitlegu æskustöðu eins og hann fann
til hennar, eftir að hann kyntist og elskaði
hina fögru Álice Blake. Því í sinni róm-
antisku ást til hennar hafði hann helzt
viljað vera konungsson, til þess að vera
henni 8amlx)ðinn, þó að þar fyrir utan
kærði hann sig ekki uni h&a etfJðu, þvl í

skoðunum sfnum var hann Demökrat.
Hann áleit að hin n'tta tign værJ sprottin
af hreinu og góðu hjarta og og staðfestu f

að gera rétt.

Þetta var Hugh Hourton, sem n&fölnaði
þegar hann 8& hver var í ferjuhúsinn.

..Að mætast í ferjuhúsinu", tautaði -

hann. „Er það virkilega komið svona
íangt? Alice! Alice!"

Hann staðnæmdist við grindaverkið &
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ferjupallinum. Þar stóð hauii huKsandi
og lýsti 8ér sorg og vonbrigði f svip han«.
Síðangekk hann á stað tilbátsins. En
varaðeins komin fáein fet þt^gar hanu
stanzaði aítur. Það var eins og hann væri
ekki búinn að hugsa til fulls.

„Eg má til að finna þenna uiann, Ég
verð að tala við hann", sagði Hugh. „AuÖ-
vitað mun hann álíta, að mér komi þetta
mál ekki við. Og ef ætlun hans er heiðar-
leg, henni til handa, mun »^g ekki standa í

vegi fyrir honum. En ef hann œtlar að
fara illa með liana, þft verð ég að koma f

veg fyrir það. Það er skylda mín að hjálpa
henni, ef ég get, þar sem faðir hennar
b'ggur veikur, og það er engin annar, sem
getur haft eftirlit á henni.

„Þekkir þú þessa stúlkuV" var sagt
við eyrað á honum og leit flugh viö til að
sjá hver |>að vœri, sem lagði þessa spum-
ingu fyrir hann. Maðurinn sem stóð við
hliðið, var mjög illa til fara og slarkara-
legur.

„Hvaða stúlkuf' spuröi Hugh. f)vf
honum datt ekki í hug að í>e8si maður
væri að tala um Alice Blake.

„Þessa, sem er að tala við þenna unga
pilt í ferjuhúsinu", svaraði maðurinn.
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,.Já, íin þckki haiia'*, sagöi Hugh, og

Bániaði honuni að vita, að paö skyldi vera

fleiri en hann að taka eftir henni þania, o;

það þessi maður. seni var svo leiðinlegur f

Bjón. „Ég þekki hana. >\i spyr |>ú
?"

„Bara af forvitni". svHraði maðurinn.

„Mér finst ég hafa fiéð hana áður. Viltu

gera svo vel að segja mér nafn hennar og

gpara mér það ómak að spyrja hana að því

sjftlfa, afþvl ég býst ekki við að henni

J)œtti nein upphefð í að fólk sœi hana á

tali yið mig".

"Kg get ekki stígt fninað en að forvitni

I>ín Bí; mj<"»g ótilhlýðileg og ertandi",

svaraði Hugh þurlega. "En svo að þú

rtn&ðir hana t^ki, skal ég segja þér nafn

hennar. 8tftlkan heifir Aliee Blake".

Manninuni varð eins og hverft við, en

n&ði síT tljótt at'tur, og sagði: "Eg er þér

mjög |>akklátur. Versu sæll".

Síðan gekk hann í burtu og blístraði

kíenileysisle^a.

Hugh fiekk afsíðis til að blða þar til

hann sæi liinar ungu pens<>nur skilja, og

var hann nú í þungu skapi út af pví sem

fyrir hann hafði Iwrið á J>e8sum degi.

Loksin^ sá hann þau skilja, og glaðnaði

r»gn yfir hoimm. Þegar að hann sá Alice
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ganna til liátsins aftur, og flýtti Hngli sér

uú 4 stad eftir manninuni, og n&ði honum
br&tt, og lagði h«ncl sína & öxl honum.
Hinn sneri aér við og varð hissa og hverft

við, þegar hann leit framan í hið göðmann-
lega cg einbeitta andlit verkumannsins, en
n&ði sí'r fljótt og sagði reiðilega:

"Hyað vilt þú maöurr'
Kg þarf að tala við þig fáein orð, Mr.

Melton", svaraði Hugh í stuttum m&Iróm.
"Eg hef engan tíma til að tnla við

þig". svaraði hinn ungi maður. "Ég þarf

ekki [að l&tíi vinna neitt hj& niér að bvo

stíUíðu", svaraði hann kuldnlega og ætlaöi

svo íið halda &fram ferð sinni, en Hugh
lagði aftur hendina & öxlina & honum og
sagði: •'Þö m&tt til að hlusta á mig. Er-

indi mitt við þig er mjög &riðandi. Þíí

verður að heyra hvað ég hef að segja, og
þú verður að svara nokknim spui: ngum,
sem (••g legg fyrir í>ig"".

•*Má í'g tir\ svaraði hinn með móð,
"og hvað verður ef ég neita að gera I>aÖ?"

"I þvl tilefni mundi ég neyðast til að
heimsækja föður hinn, og fá þeer upplýs-

ingar sem i'g þarfnast".

Prank Melton stansaði við þessi orð,

og sagði í hrottalegum m&lróm : "Heyrðu
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mig M-. Hugh Hourton, t>ví Þaö mun vera

nafn þitt, ef ^að eru peningar sem I>fi vUt

fá og pað hlýtur aö vera, Þfc nefndu upp-

híUina, sem þú vilt f& tíi aö þegja. Og ef

bað er ekki ofmikið, munum við geta oröið

84ttir. Ef þú œtlar að fara að elta mig og

skifta þér af því sem þér kemur ekkert við,

getur skeð að þú fengir kúlu úr þessar-og

gnerti hann skaftið & Bkammbysau, sem

hann hafði innan klæöa. Það mundi

þagga niöur 1 þér til fuls".

"Ég skeyti ekki hótunum þlnum, Mr.

Melton", Bvaraði Hugh stilUlega. "Eg

dey bara einu sinni, og væri það kann ske

mesti velgemingur, sem I>ú
gœtir gert, að

taka líf mitt, en & meðan ég er lifandi gen

ég skyldu mfna, og hvorki peningar þlnir

né hótanir geta hamlað mér frá þvl".

"L&ttu mig þá heyra hvað þaö er sem

þú vilt mér".

"Ég vil f& að vita hver œtlun þín er

viðvfkjandi þeirri stúkku, sem þú heflr ný-

lega skilið við".

Segðu mér, "svaraði Melton, hver

hefir gefið þér vald yfir henni, f þessu eða

öðruefni?" ^ , ^^^ , ^
"Mr. Melton", svaraði Hugh, ég heti

tekið það vald sjftlfur. Samviska mln seg
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if m6r aS það sé rétt. Mr. Melton, |>ú get-

urekki yerið alveg samyiskulaaB. Xttu
«kki systar, ungar fallegar og velmetnar?
CbBtir )>ft vitað til þess, að þær mœttu þeim
forlOgnm, sem pt mmit œtla Alice Blake,
-ef ég dœmi ekki rangt Staða ykkar f Iff

-

inn er svo ðlfk. Hún er f&tœk en þú rfkur.

ðkyldfölk þitt mmidi aldrei vi6arkenna
hana sem konn þfna, og ekki heldur það
fölk, sem umgengst ]>ig mundi álíta hana
jafningja Binn. Eftirþessu dœmi ég pað,

||Ö pú meinir ekke^t með þvf að mœta
henni, nema til að steypa henni f glötun.
I>að getur skeð ég dœmi rangt f f^essu efni,

og bið ég |>ig, sem œrlegan dreng, að segja
mér afdráttarlaust sannleikann, og hvort

pú ert ráöinn í að giftast henni. Sé svo
Þábiðögþigfyrirgefningaráþvf, sem ég
hefi talað og lofa þvf, að <5n&ða þig ekki
framar. Svo ef áform pitt gagnvat henni
er ekki heiðarlegt,. þá aðvara ég þig. og
hið þig, að láta hana f friði. aö mæta henn
ekki oftar, pví svo sannarlega sem eirni

guð er yfir okkur bftðum, veröur þú að
svara fyrir, ef hún hefir ilt af þér. Ég elska
Alice Blake, eins heitt og nokkur maður
geturelskað. Það er ekkert það erfiði,

sem ég gœti ekki unnið fyrir hana, og eng-
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in BÚ þraut, sem ég gœti unnið fyrír hana^

og mftttti því yita að ég etend ekki að-

gerðalauB, ef és sé að henni er hœtta b6in.

og ég Bver nú t>á ást sem ég ber til henn'

ar, og getir I>ú tœlt hana, skaltu l&ta lifid-

fyrir I>að".

„Það er góður rœðumaður tapaður i

þér. Ég ráðlegg |>érað leggja niður iðn

þfna, og leggja fyrir þig pólitík, Þú feng-

ir hrós fyrir málsnild þlna, en íg kann ekki

aö meta hana, og er þír bezt að geyma

hana þangað til þú þarft meir & henni að

halda. En til þess aö þú þurfir ekki að

finna föður minn, og til að fuUnœgja kröfu

þinni, get t'g fuUvissað þig um, aÖ ég œtla

mér að giftast Alice Blake, en ég hlyt að

taka mér tíma til að framkvœma J>að".

„Þessi fuUvissa nœgir mér", svaraði

Hugh. „En mundu eftir að svíkja ekki

þetta loforð þitt. Þú mátt eiga víst, að ég

held heitstrenging mína", og gekk Hugh
af stað til b&tsins, en Frank Melton hélt

&fram og tautaði fyrir munni sér: „Eg er

hrœddur um að ég megi vs' a mig & pess-

um pilti. Ef ég gœti mín ekki, þ& verður

hann mér hœttulegur. En hvar hefi ég^

Béð andlit líkt hans? Nú man ég, hann er

Bvo undur líkur henni Stellu Hansson",
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l>egar Hugh kom á ferjupallinn, sá hann
ad ^'öldi fólks hrúgaðist þar saman og var
mjög öttaslegiö, og við sundið heyrði hann
kvenmansröddukalla: „Bjargið honum I

Bjargið honum í guðs nafni I Æ, látið
hannekk* 'ruknafyrir augunum Amér".

Hugh vissi strax hvað um var að vera,
ogruddÍBér í gegnum mannþyrpinguna.
Allir höfðu ekipanir, en enginn vissi hvað
gera étti. Hugh sá í vatninu dreng, á aÖ
gizka 14 ára gamlan, sem var kominn að
Wí að drukna. Hann fleygði verkfœrum
sfnum á pallinn, og án pesa að fara úr
treyjunni, fleygöi hann sér í vatnið og náði
drengnum, og hélt honum upp úr vatninu
á meðan hann gaf skipun til þeirra, sem
uppi é pallinum voru, aðrétta sér kaðal,
og Btóö ekki lengi á l>vl. Festi hann kaðl'
inum um drenginn, og œtlaði að gefa Iwnd
ingu. að draga hann upp, |>é tók hann
eftir I>ví, að stör rotta sat á hðfðínu á
drengnum, og jafnsnemma sáu þeir það,
semáhorfðu og hröpuðu: „Sj&Öu rott-
una, sem er að bíta hann f híifuðið?" Hann
héltað þetta vœri grimm vatnsrottaogœtlaði
að berja hana af drengnum, en þA hljóðaði
drengurinn upp yfir sig og sagði: „Meiddu
hana ekki, Nip! Hann bftur ekki nema
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þegar ég segi honam ^. ó, meiddn

ekki haim Nip. íg g»ti ekki U£au to

hans''.

„Rottan er tindar meinlauB og skadar

engan'\ mælti konan, sem ABur var að

biöja um hjAlpina. „Hann hefir tamið

hana ijálfur. Drengurinn er fibj&ni.

Hannhefir rottuna sér til skemtunarog

má aldrei skilja hana við aig, og er ég viss

nm að hann dæi af aorg, ef eitthvað gengi

e^ henni".

Hugh 8& strax að þetta var satt, að

lottan var meinlaus, þvl hún hCkk að eins

1 hiri drengsins, og hreyfði ekki við ^-f^nni.

Svo lét hann draga drenginn upp 6t vatn-

inu. ÞarnœBt komst hann upp BJAlfur.

En |>egar hann var kcui.iin upp úr kafínu,

kom konan til hans, og þakkaði honum

meö mörgum fögrum fyrir að bjarga hon-

um, og baö honum allrar blesBunar, en &

meðan hún varað því,var Hugh að perra

vatnið úr h&rinu og strauk frá enninu, og

Bást þ& rauða fæðingarmerkið, Bem &ður

varumgetiö. En fegar konan sA það,

rak húu upp hljóð og hrökklaðist aftur &

bak, svo hón var aærri dottin, en n&ði s^r

samstundis aftur og tók í hönd drengnum.

"Komdu Rat, komdu í burtu. ^etta er

•
i
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ekki •tadur fyrir okkur. Komdu I burta.
komdu buTt,! Þetta er hannl Það er
hann! Eftir öll þewi ár. Ó, hvað þaðer
nndarlegt, að hann tkyldi bjarga þér!
Gnð fyrirgefl mér! Hvað áég að gera?
A ég nú að voga að segja Stone írá þvif
Kgmá til með f>að'-, tantaði hún við sj&lfa
•ig, & meðan hto flýtti sér f bnrtn. En
Hngh steig nm borð á ferjunni. Þegar
hún barhann heimáleið, var hann að
hngM um, hvað liað mundi hafa verið,
•em konan hefði séð, og orðið evona
hrædd við.—Lesarann mun undra J>að lika,
en fær að vita Imðseinna.

III. KAPITULI.

8iðú8tu jarðneskusiundimur.

í»egar Alice Blake skildi við Frank
fór hún fram & ferjuna, og þegar hún lenti'

uiast
U .BrooUyn mfegin, flýtti húr. _ _ . ^^^^

heim. Það var laglegt, en Iftið hús, í öt-
jaðri bœjaring, sem hún 4tti heima f . Hto
flýtti sér jnn 1 herbergi föður sfns. Þar
•at í«druð konavið rúmBtokkinn. Hún
rétti upp hendina til merkis um ífiga
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Sefurhann?" spuröi Alice, on, gamla kon-

an hneigöi höfuðið til merkis um að svo

vseri. i

„Erhann nokkuð betri?" var nœsta

spumingin.
„Þei,peir'8agðikonanl&gt. bvostóð

hún á fætur og benti Alice að koma með

Bér út úr herberginu.

Alicelæddist að rúminu. til að líta &

andlit föður síns ítður en hún gengi út aft-

ur. Hann var fölur. Þegar Þær voru

komnar inn 1 næsta herbergi, sagðrgamia

konan: „Hann er nýsofnaður og við meg

um ekki vekja hann".

,.Hefir læknirinn komið síðan ég för

út", 'spurði stúlkan áhyggjufull.

„Já, fyrir svo sem klukkutíma var

hann hér".

„Hvað sagði hann, Margrét?" >^ir

næsta spumingin oghorfði Alice kvíðafull-

um augum & gömlu konuna.

'- Spyr þú mig ekki að því bamið mitt.

Þú 4' preytuleg komdu fram með mér og

drekktu tebolla til að hressa þig."

Góða Margrét þú veðmr að segja mér

það sem læknirinn sagði; ef það er gott þ&

léttir það þrautinni & mér en ef það er

j-
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«lœmt þ& verð ég að herða mig upp til að

I)ola það."

„Kanskeþað sé best" svaraði gamla

konan eftir stundarkoni. „Þuð verður fyr-

ir þig að þola það þegar að því kemur,

aumingja barnið. Læknirinn sagði að

faðir þinn gæti ekki lifað nema fáeina

klukkutíma, eða í mesta lagi f&ein clœgur.

Hann sagði að það vœri ómögulegt að

bjarga honum."

„Elsku faðir minn! er það mögulegt að

það sé svona stuttur tími, sem vg fæ að sjá

j>ig. Ó, hvemig & ég að þola að missa þig

alveg frá mér!"

; _ „Þú verður^ að reyna að stiUa pig og

bfera f>ig vel. Ég sakna hans llka því hann

hefir verið mér eins og sonur, on ekki hús-

bóndi og hann kendi mér að kalla þig

frænku og eg hefi elskað ykkur bæöi eins

og þið væru mér náskyld. Ó, ég elskaði

móðir þína líka, Ó. hön var svo fögur og

góð. Ég er nú búin að vera f þjónustu

ykkar í tuttugu ár, svo I>að er ekki að furða

p6 ég syrgi Ifka," og brá nú gamla IVrárgrét

svuntuhominu upp að augunum. í því

heynði hýn stunur fyrir innan.

„Ó, Alice þú verður að hafa vald á til-

finningum þínum. Faðir Innn er vuknað-
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nrogögveröaö fiura inn til hans, og W M"

eins vl8t aö hann spyrji eftir l>ér, 0« ^
verfur ^ að veia reii^ubúin aíj kpma til

hap*, to ^is hann ejMað þú hafir vejiö

aögr^te. Hertuþignúnppbamið mitt.*^

Svo fÓT Jiwgiét inn til BJftklingsins, en a^

lítilli Btundu lidinpi kom hún fiwnaít^ og^

kaUa9i & Aliee.

,,Alice var nA reiðub^in að koma fyrir

föður fciun, h6n gekk að rúmi hauB, og USk

i hvítu mögru höndina hauB, kysti i enni

hMiB og Bagöi: »

„Pabbi Alice eif hér. Ert pú nokkur

skílmr ^^ .

„Já, bamið mitt óg er mikiö frískaii

eöaverðþað br&ðum, þvl hún móíjirþte

hefir fcillvÍBBað mig um I>aÖ aö eg fái bráö-

um að vera hj& henni."

„Hún mdðir mín," sagöi Alice, og hélt

nú að faöir sinn væri að tala ör&ð.

„Já, hún hím móðir I>ín," eliku barmö

mjtt, Bvaraði veiki maöurinn róleg^. ,M
hefi verið með henni í landi Bælumiar bíö.

aBtUðinn klukkutíma, og hef verið svo^

ÓBköp &n»göur—Ó Bvo ittrtgöur!"

„Faðir minn, |>A veiet ekki hvaö þú ert

að segja. hugur þmn er 4 reiki, reyndu a*

Bofna," sagöi Alioe bUðlega.
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„9e^a ekki að telja sjti^ I>ér trú

um jþetta dðttir mSu," aagði Mr. Blake

,.Þy< ég er með öllu ráði, og ög mun ekki

Bofna aftur fyr en ég sofna ttann síðasta

Bvefn f peBBn lifi."

„Ó, segðu ekki þettað faðir minn,'*

aagði Alice og gat nú ekki stilt sig lengnr

en grót nH sárt.

„Pét bajtnar; pH^ mátt ekki skilja mig

eftir eina f ]>ess6ri köldn og hörðu veröldl"

,,Þa9 erGii^a vilii, hann gjörir alla

hlnti rétt og vel. Hanu* hefir gefíð mér

folt r&9 og rœna. Og er ég honum miki9

|>akklitar fyrir pað, og nú bið eg þig elsku

bamið mitt bJS stiUa |>ig og hlíða & það Bem

ég œtla að segja við þig. £r Hagh ekki

komin M^rgr^ fiœnka/' sagði sjúklingar-

inn og leit nú til gömlu konimnar.

Hún sagði að hann væri enn ókominn,

og hélt Mr. Blake ftfrani að tala: „Hann

œtti að vera kodinn. Ég m6 ekki deyja

fyr en ég er búinn að taU við hann. Hlust-

aðu nú & mig elsku döttir mfn. Þú ert I>að

eina sem bindur mig við pennan heim. Ég
hefi elskað þig og annast frá vöggunni til

þessa tfma og nt vil eg búa svo um að þér

getiliðið vel, þegar að eg er farínn til

l^nnar möðar pinnar.
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*^^"' * f*'"». í>ví (g hefi œf

svo ökunnug í bessan lí, ^L"™"'
'^'"

Þö veist. Ég^rf varla a« '^' T' °«

Það.
^^' *'^ ^s« «ð gera

-iíí;:^n^ttnti;i«''''«"^^^
-Getur ekki gifet Hugh ?" saffíi f,«;,

'""^""^-''"".ogl/stis.r^hSl
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* svip han8. „Og i>vf ekki barnið mitt?
iíiP hann ekki heiðarlegur, djarfur.'

„Hann er alt sem þú se^fÍT, faðir,"
svaraði Alice grátandi, „og mér pykir eins
vœnt um hann, eins og nokkurri systir í?æti
þött um brr.oir sinn; en ég get okki gifst
honum !" *

m varð þlifrn í herberginu litla stund.
par til sjúklingurinn andvarpaði og mælti-
„P& er þessi draumur á enda. Ég var að
hugea að þú elskaðir hann, en fyrst svo er
ekki, p& vildi óg ekki vita af því að bú
giftist honum, Þvígiftii.g&nel8kuerhræði.
leg. En fyrst hann getur ekki orðið mað-
unnn pinn. þá verður hann að vera fjár
haldsmaður þinn. Það eru ýms atriði við-
komandi framtíð þinni, sem einhver verð
nr að annast, og ég þekki engan færari til
Þess en hann, ef hann vill gera það, Ég
hefði gjarnan getað l)eðið gamla prestinn
að annast pað. en hann er orðinn svo gam-
all Þegar hann talaði þessi orð, var dyra-
bjollunni hringt. „Þarna kemiir haLn nú
Farðu td dyranna Margrét, og þú dóttir
mín mátt fara f bráðina. Ég sendi eftir
þér seinna, þegar ég vil sjá þig,- Alice
förgrátandi inn f næsta herbergi. og rétt á
eftir var þeim Hugh og séra WiIIiams
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S8 AUce JBIake.

•e^n.8«r. Eftir nokkra nn.1.^^

«gfc.fi boní hjartnsmasta, getnrekki,|^

ogr0ddhans,tr4tt fyrlr tilrann Un« aSnamla þvt,
<mui oo

=™J.—í^í''^'*'*' "" í«* viShana."
Bporði sjíklingnrinn.

h.1. i'^*\''*™
"^•" »^"»»1 Hngh, ,.enÞaí hefir komið nokknS fyrir, sem 4 ^^dreg.« af aa hto elskar mig ekki

"

ini.« fynr l,vf. en l,a« er ekkl hægt afl
g)«ra T.« l,ví Hngh, en ég .eth. a« bi«S
1»K a« vem fttrhaldsmaanr hemmr. VilíaTer«a vi8 teitri bðn minnf'

EgskalKJöral)a« viljngnr. iggver
íessdyran ei9 í viSnrvist pessa «n.ver«ag^a prests a«ég ætla a« ver. henni, sem

t^kkatérfyrir Ég veit Þfl v^ trtí^nr anm.na« Btln nngn stílkmmar
mmnar. Réttn mír nú lyklakippnna!^
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er Þamaf efstu skúífiiimi ékoirm<Jðiinni".
Hngh Hourton (i:erði það.

„Þessi lykiU", sagði Blake, um leið
og hann valdi einn úrkippunni, „gengur
að kÍBtu, sem stendur á fataskápnum
l>amtt. I henni er bankabókin mín og öll
skjölin, sem nokkurt gildi hafa. Þar finu-
ur I>ú skjalabanka, sem bundin er saman
með rauðu kantabandi. Þú skalt skoða
Þauskjðl vandlega, og sem vergi hennar
skaltu fara me« þau, eins og ^r sýnist.
Það getur skeð að þau verði henni ein-
hvemtlma aö gagni. Nú finn ég að skamt
er eftir. Kallið á Alice". Gamla konan
gerði f)að tafarlaust, og kom Alice að
vörmu spori til föður síns, og lautniður
að honum, og streymdu logheit t&rin ofan
á föla andlitið.

Gráttu ekki Alice. Þér fer bráðum
aðlfða vel. Líttu eftir henni Hugh.—
öleymdu ekki loforöi pfnu".

„J3ii ég gleymi f>ví, svo gleymi himntt-
faðirinn mér", svaraði hann alvarlegur.

Þ& bað hinn deyjandi maður prestinn
að þjönusta sig, og gerði hann það, en
að f>ví loknu var Blake liðið lík, og var &.

nægjubros & ásjónu hans. Alice hélt hann
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Tæn sofandi, en presturinn vissi betnr o^
leiddi hana frA rúminn, og sagði henni ad
nú yœn ekki hægt aö gera nokkuð fyrii
gamla manninn framar.

í I*'

IV. KAPITUIJ.

Skjöl htns gamla manna.

ÞegRT Hugh Hourton var búinn a«
fylgja vmi sínum til grafar, fór hann að
rannsaka skjölin, sem honum voni fengin
í hendur.. Hann komst að því, að þau
voru viðkomandi efnahag herra Blakes.
Þau sýndu að Blake hafði verið ríkur mað-
ur fynr mörgum árum sfðan, og var pk
verzlunannaður f Philadelphia, og maður
að nafni Leonard GraflF, sem var skrifari
hans og trúnaðarmaður, hafði með f«lsuð.um bréfaviðskiftum náð öUum eignum
hans undir sig og strokið með þær til
i!.vr<5pu. Svona varð þessi atorkusami oe
duglegi góðsemdar maður í>reigi.

Á meðal þessara skjala var br^f tilHugh Hourton frá Mr. Blake, og f f>vf sagði
hannhonum,að þaðværi skoðun sfn, að
Graff væri enn p4 á Iffi, og mjög liklegt
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Bl

varí hann J,v, a8 hverfa heim vií svo bt* En 8VO hatti hann «tlaa afl hall

»

Oam leitinni aftnr vfim« ,1^*. .

Bvo hdn KUí fí
"/"Sna dtíttur emnar,Bvo nan œtti fó sem bœri hana farboría 1

Hann endaíi brtfií meS því 1SHugh aa taka via Ieiti„„i eftl'si^ dtfan. Og sem verei Alice »«.« hT T.'

„ILi
^'^*'* "' «"»«" "^dir f«l8k„

Þ^rHnghvar búinn að iesa br<-.fi«og bl«8a i ski»lm,„m, ísetti hann sér a«gera alt sem í hans valdi «t»íi ,
fylIabtfnoKöskirhJr^ f '

^ "PP
hvemio. 4ffTk

**"*» ""nns- En

g ítt. hann að byrja leitina? EftfrWumliugsmi ásetti hann iAt «)i / ^

skjölm, og ba« ham. að hjilpa séríf^s"



Ei !

AUea BI«lM.

Maa upp ine» ðltmdarmp og m»lti.

„Þetta er dtíaglegt Terkefai. '^T^
^rfyrirmig. I*» y»ri ein. UUegt rf íg

taki mér íerB » hendur til tungUnn*, etns

OB eg oeti leyst l>etta «1 hendi',.

„^ Þetta eltlii, eegðn a» mmeta

koeti, aí Þ* sknlir reyna afl h3«P«"^
.jluBvitafl skal ég reyna fafl", sTaraBi

lögreglttþjönitintt. "»» tvar »*g afl bjn^a

Honrtwií Þ6 mátt vera sannsýim. Bnst

rfn nft ». Svona stendnr "'"'••^.fynr

10 totm. slBan var kanpmaBnr 1 Phttodel.

phia, George Blake afl nafni. Sknfart

Lns Leonard Grofl aö t«'íni.«"'» ""«'«?

-MsMnda sfns. OR «»»'•1'. Enpnn vett

hvert. Aðeinsigizkun, aflhannhafifar

i8 tU NorðmáMuuar, en engin vissa. mnn

gat eins vel hata farið til Guina efla Kam-

Lhatka, eðahver veit hvað. Kaupmaðtu.^

innleitarumNorðurtííuna. Og efttr 10

te kemur f.ú
til mto, og biður mtg að finna

Kjöfinn, sem m4 ske ey»irjevtstundum

stoum t fangeUi, eða m» ske If™ •""fT;
. Min að liggia um nokkur ir & s)4varbotnt.

Þettaerekkiirennilegf verk .
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„l>ú hefirrétt að mæla", svaraöi Haffh.

„En Bamt er þaö ekki,alveg ómögulegt, að

pti komist ú alóö hans, og |>aöliggur 1 ^tn-

nm verkahring, aö rejna þaö. Hann getnr

lifaö enn þ*. I>aö getur ekki lei' nokknö

ilt af þvf, I>ó ésj ráífaeri mig við |>ig.

„Anðvitað kunningi. En ef ég finn

hann ekki pk er skaöinn ekki meiri fyrir

það. En et ég findi hann þ4 m4tt l>ú hróse

Imppi, að hafa fengið mér þetta mtí. til

meðferðar. Og satt að segja hafa óllklegri

hlutir komið fyrir eftir minni reynd, en að

þessi bófi næðist fc endanum. En Hugh,

veistu aö hin unga mær, sem þú ert fjár-

haldsmaður, er mjög óvarkár, í framgöngu

sinni, nú gíðuBtu tíma."

„Að hveiju leiti," spurði Hugh og

loðnaði, í>ví hann grunaöi við hvaðlögreglu-

pjónninn átti við.

„Hún hefir mætt manni við og við 1

ferjuhúBÍnu," Bvaraði Sharp.

„Hefir hún mætt honum oft?" spurði

Hugh, þvl um það víbbí hann ekki BJAlfur.

„Fimm eða sex sinnum, sem ég veit

imi. Ég hefði kanuBke ekki tekið eftir þvl

ef ég hefði ei haft hugmyndum að pú vær-

ir að hugsa um hana Bj&lfur. Og áleitég
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að þA nt'w' ^j vita um það, ef ivo v»ii. Eo
mátke éfi hafi farí0 tkakt í þri?"

„Hyernig lem htignr minn hefir verið

1 þá &tt, jiT. Sharp, þá er það fastor isetn.

ingnr minn að vera 1 alla ttaði lem bröðir

hennar. Faðir hennar skildi hana eftir í

minni umsjá, og lofadi ég honum á bana-
ænginni, að annast um velferð hennar. Og
ég vildi heldur missa Kfið en l&ta nokkuð
ganga aO henni eins langt og ég rœð við.

l>ekkir {>ú nokkuð þennan mann, sem hún
er að finna?'

,.Mj?Jg lltiö," svaraði Sharp. .,Hann
heitir Frank Melton. Hann er störauðugur

maður og lifír á eignum sínum, en Frank er

mesti slarkari, og berst mikiö &. Og er

Alice Blake tœplega sú stúlka, sem hann
kýs sér fyrir konu, pö að hún sé mjOg frið

stúlka. En Hourton, hvemig kynntist hann
henni."

„Það get ég sagt þér. Hann er kunn-
ingi yfírmannsins & verkstæðinu, sem hún
vinnur &, og hann gerði þau kunnug.'*

„Jœja" svaraði leynilögrogluþjónninB.

Það getur skeð að h*«nn meini vel, og œtli

sér hana, þö það sé mér óskiljanlegt eftir

þvf sem ég Ift & mann |>ennan. Hvað sem
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um |>ad er, Hagh. [>& er það ekki tilhlýði-

legt að iMn téii að halda fundi sfna

f {erjahúBÍno, þrí ef h6n vill halda á.

fram knnningskapniim við hann, |>4 erekki

til neins að aftra henni fr& því. 8vo það
er skilda þín að sjá svo til að hann heim-
snkji hana að hennar eifón heimiU. Þvf I

verkahrinK mfnum hef eg orðið {>ess var að
|>að hlýstoftast eitthvað illtaf svona lCgnð-

um fundnm. Og svo getur t>ú miklu frem>

ur gert skyldn þfna gagnvart henni, og ætt-

ir miklu hœgra með að hafa vakandi auga
& henni."

„Þú hefir rétt að mæla, mr. Sharp, og
erégpérmjtfg {>akkl&tur fyrir þessa rið.

leggingu. Og verður það mitt fyrsta verk

að tala við Miss Blake um þetta, þ<5 að |>etta

sé nokkuð vandasamt m&lefni."

„Ég verð nú að kveðja þig í br&ð,

drengur minn,'* sagði leynOögregluþjönn-
inn,—„|>ú ert af réttu tagi, og mundu það»
að ég er æfínlega reiðubúinn að rétta þér
hj&lparhönd ef pér liggur &." ölðan gekk
Mr. Sharp út.

It^
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V. KAPITULI.
Hugh heimsœkjir eldn Melion.
Þegar að leynilögregluþjönninn var

fennn, sat Hugh lengi f þungum þönkum,
Hann varað hugsa um þá miklu ábyrgð, sem
Ahonum hvíldi, og Ifka hvað í>að væriþung-
bært fyrir sigað sjá á bak Alice Blake. sem
hann elskaði út af lífinu. Hugh var gœdd-
ur þvf Iffs og sálarþreki, að hann ásetti sér
að svo framarlega sem Frank Melton elsk-
aði hana og ætlaði sér að giftast henni, bá
skildi hann sjálfur, gera það sem f sínu
valdi stæði til þess það hefði framgang.

Og þegar það væri afstaðið, þ& var
skildahans á enda, henni Aáðvfkjandi os
hún yrði ánægö. Svo skildi hann fara
burt úr landi og reyna að gleyma henni,
með pvf að sökkva sér niður f eitthvað. sem
sér Ifkaði best.

^En áður en hann gæfi leyfi sitt til þess
aðjjraDkheimsæktihana ásetti hann sér
að finna föður hans, í>vf ef faðir hars væri
ámótigiftinguþeirra, þámundi það ekki
n& framgangi. Hugh þekti nögu mikiö af
veröldinni til þess að vita það, að slfkur
maður semFrankleit 6t fyrirað vera,mundi

^a



Alice Blake. 37

aMrei gangaaB Dvf, að eiga fáteka stfllknW ham. éhí.m hana, ef hann bygJ^B
Weitníbvstað fi„n:, eldri Melton taíár

komandi syni þfnum."
'^^

fjandannhefirhannnöaðhafst? Smér l)að tafarlaust ! En 0^ læf hi«^r^ .
hreinskilnislega fyrirfmm a« .í ^Í
hr»»«,«^í •

^/"nram, að ef pað er á-Sf rrfJ* «rtu kominn'^ » „ng-

«ÍVank,ogernúoríi„nl,reyttnr»Þrt

..Þú mítt vera <5hi»ddnr mn ]>ae herr.
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38 Alice Blake.

minn, að ég t>arfnast engra peninga frá pét.

Ég vil ekki eyða lengri tlma en þörf er, og

ætla ég því strax að flytja þér eríndi niitt.

Ég kom til í>e88 að fá npplýsingar hjá |>ér.

Það er ung stúlka munaðarlaus, sem misti

föður sinn fyrir stuttu síðan.^ Hann skildi

hana eftir f minni umsjá. £g veit til f>ess

að sonur þinn er að heimsækja hana við og

við. ég vil f& að vita hvort pað er með þín-

um vilja eða ekki, að hann heimsækir hana.

Hún er bláfátœk, og verður að vinna fyrir

lífsnauðsynjum sfnum sjálf.'*

Ef gamliJMelton hefði ekkert um {>etta

vitað, mundi hann hafa orðið fokreiður, og

jafnvel látið reka Hugh út úr húsi sfnu. En
Frank hafði einmitt pennan sama morgun

sagt föður sínum fr& því, að sér þætti dá-

litið vænt um fátœka verkastúlku, og hefði

gaman af að ná fundum hennar sm&tt og

sm&tt. En hann ætlaði sér hana ekki til

vináttu nema um stundarsakir. Jafnframt

sagði hann föður sínum að það væri ungur

maðnr, sem mundi spoma á móti þ-bsu

gamni, og mundi s& maður reyna að n& tali

af honum. Frank endaði með |>ví, að ef

t>essi afskiftasami kj&ni kæmi, þ& gerði það

ekki neitt til þ<5 faðir sinn gæfi honumhug-

mynd um, að hann mundi ætla að giftast

;iir.-'
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8túlkimni. Frank hefði ekki tekiðþetta til

bragðs, ef hann hefði ekki þötst fullvisBum

að Hngh mundi heimsœkja fðður sinn, og
öttaðist reiði Hughs, ef hann kæmist að

því að hann mundi ekki œtla sér að giftast

ungfrú Blake. Með þessu eina móti vissi

hann að hann gat haft vilja sinn fram.

Gamli Melton hafði veríð samviskulaus f

þessum sökum, eins og margir fleirí eru, &

unga aldrí. Hann tök pví vel í strenginn

við Frank í t>es8u efni, og gerði hann að

trúnaðarmanni sinum. Hann sá ekki ann-

að en |>etta vœrí saklaust gaman,

—

p6 karl-

menn eyðileggi stúlkur að lífí (^ heilsu.

Hann lofaði því syni sínum að spiUa ekki

iyrír honam þessum leik.

„Oj& " svaraði hann þvl spumingu
Hugh. . \k var einmitt að,tala um petta

við mig \ ' . aaginn, og er hann alveg sjálf

-

ráður. Ef hann vill hana öðrum fremur, af

Ollum sem hann þekkír, þá fœr hann mitt

samþykki. Og er það nokkuð annað sem
þú viltfáað vita"V

„Nei herra minn," svaraði Hugh og
andvarj 1 þungt um leið. „Fyrst hann
hefir I>itt leyfi, er ég ftnægður. Vertu nú
sœll."

„Vertu sæll," svaraði Mr. Melton og
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0« bœtt. viB: Mundu það a8 Frank ersmn e,gm húsbtíndi, og ni4 breyta eins og
honnin iKSknast. Svo þí ,,arft ekki, að 6.
makaWaft^tilmJnt.e8en viskomandi."

*mi afl dymnnm, heyrSi hann að bjönninnvar að Hfast við einkvern utan við dyí^"
*,a^„mh«thur«i„ni,h«fa«4tTre;
annan hendinn., en með hinni var hann aðreyna að íte einhverjum fr* dyrnnum

„1!« Bkal k< mast inn, seei ée bér " v.-
m»Itfyrir„ten. „Og ef Æir'^'i J
stöðu fcnn., fyr.r að svívirða herramann "

„Herramann? Heyr 4 endemið. Þ4
ert laglegnr herramaðnr. Þí ert Ukle^a"Wherra stjömarinnar. Er ekki svoP ^
mínu41itiertuherramaðurf3rj4«*
pg seg. ég Þér einu sinni enn, að Mr C"ton Ifður ekki gesti Uka þér. Þeirfe ^t
.^ÍT;"" "" ^'"'^y^ •"^»i«- í^k
'°^' •"rf" vanalega vit 4 að koma að dd-

an ferð ekk. fr4 dyrunum 4 Ixíssu auoia

^ttw'^"^ * í««'egluna og tet h^aBetja^gmn. Heyrir þú tUmtnf'
.J* «g heyri ta þín mannhnndurina

Í ¥.:
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þinn," svaraði hinn afarreiður. Ég segi
péT það aftur, að ef þú ferð ekki strax til
gamla Meltons, og segir honum aö gamaU
kunningji hana, Jack Ruel sé komirn og
vilji finna hann, j>á skulið þið báöið hafa
það versta upp tr pvl".

"Þú ert sá <58vffna8ti flœkingur sem ég
hefi nokkumtíma 8éð á œfi minni", sagði
þjönninn. "Ef ég hefði leyfi húsbónda
mfns, í>á 8k:^ldir í>á fá duglega ráðningu
hjámér." Egveit annars ekki nema ég
ætti að láta þig hafá hana samt. Ætlarðu
að faraeðaekki?"

Hugh var þá kominn fram að hurfnni
og um leið og hann gekk út leit hann k
manninn, sem þjönninn var aó þrefa við
og varð heldur en ekki hissa, pegar hann*
þekti hann fyrir sama manninn, sem talaði
til hans á ferjupallinum, og spurði hann
að nafni Alice Blake. Maðurinn var hár
og herðabreiður. Hann sýndist vera um
þrítugt, og eins og áður var sagt var hann
slarkaralegur. Augun voni rauð og vot-
fötin óhrein og slitin En þrtttt fyrir alt
þetta var hægt að sjá að>éesi maður hefði
einhvemtíma verið í böíri manna röð. Það
varauðséðað hann vissi vel hvað hann
var að gera, og hann étti sinn hlut vissan
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42 Alice Blake.

Hann ætliað pk að r&ðast til inngönga i

húsið, en þá bar enn mann þar að. Það var

Frank Melton sj&lfur. Hann leit fyrst &

l)ennan nýa gest og svo & Hugh Hourton,

og mælti svo með h&ðglotti: .,£r þetta

kunningi þinn Mr. Hourton ^*'

Reiðin brann úr augum hans. „Ef svo

er, þá er betra fyrir þig að fara með hann

að eldhúadyrunum. Vík úr vegi fyrir mér

flækingitrl'' mælti hann við hinn 'Skunna

mann um leið og hann reyndi að komast

inn hjá honum.
„Flœkingur sagðir þú," og leiptraði

reiði í augum aðkomumannsins þegar hann

leit & Frank, og hreifðist hvergi. „Hefír

þú ekki meira vit en að halda að s& maður

sé flækiugur, sem er iUa til fara og er pen-

ingalauB ? Þú œttir ekki að dæma manninn

eftir fölunum, sem hann er klæddur f, því

pað gæti farið svo að þú fengir einhvem

tíma að kenna k því"

„Þú skalt br&ðum f& aÖ sjá hvaða virð-

ingar viðtektir flækingur fœr hj& rfkum

manni. Er þessi kunningi pinn Hourton,

vitskertur?" spurði Frank og sneri sér að

Hugh, sem stöð hðggdofa, og horfði & l>að,

sem fram fór, og gat ekki að |>vf gert nema

wu
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l>ykja hálfvœnt um vandræði hine unga

oflfttongs.

„ÞesBÍ maöur er ekki kunningi minn,

Mr. Melton, en hann segÍBt vera kunningi

föður pina- Ég hefi aö eins seð hann einu

Binni áður, og p&6 aðeins í svip/*

„Ha—ha—svo þessi ofl&tungur ermað-

urinn sem mætir stúlkunni á ferjuhúsinu,

og hann er sonur gamla Meltons. Mér þyk-

ir vœnt um pað. Ég skal kenna honum aö

kalla beBta vin föður síns flakkara eða hitt

þó heldur. Ég skal gefa honum tibögn 1

kurteisisreglum&ðuren langur tími Itður.

Vitið þiö til."
. ,^

Hefir nokkur heyrt önnur ems fá-

dœmi," sagði þjónninn, sem hafði hlustaö á

þetta með mikiUi undrun; „að annar eins

mannræfill skuli dirfast til að kaUa sig vin

hú§bóndans! Lofið mér að komast að hon-

um, égskalbrjóta hvert bein f hansskrokk,

fyrir þetta ódœði! ef I>ú gefur mér leyfii til

þess Mr. Frank."

„Jœja Mike, taktu hann og kastaöu

honumút fyrir strætið, þar sem hann-&

heima! því ég vil ekki saurga mlnar hönd-

ur & honum"
írski þjónninn rak upp öskur, og stökk

ámanninn, n&ði g<5ðu haldi & honum og var
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jÞton veginn að tveifla honnm af DaUinnm^ar a«Kamh Milton, sem hm^^Zvið h4re,8tma, kom tram t dyrnar.

,,l.At u manmnn vera, Mike, |>ar til é« f»

i.ii
"??"?*' ''*°"'"°"™a«iu- betlari g«n

liafa tel af þér," gyara«i Frank Melton.

ÆrStí^'-Tfet-Za^Hann er ka„„,te vitfirri^^r eem heS.

íynr framan lierramanns aðsetnr!"

»kÍD«n hVíí.'í"""'
^^8'"" "ðf'an.fylgia

fyrirg.Srn'"""'"'^ «'«"•' ^-

*i„„ "^/?. '?'5'''"' ^''' ga'nli k„n-.in8i«na mfnútn! Égsé a«|,0 fekkir mÍK eu'
^if'irtt.Bkulá skalég^ki taka h«^i

- ^ Uýtor .« tekkja mig et^^gjt^tli
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a^ mér. Gœttu nú vel að, pg vittu nú hvo rt
égsegiekkisatt."

Mr. Melton horfði nú lengi og ná-

ír^T f/ "^f^* '"""^^^'^^'^ ^»«t hon.um p* a« hann kannast við svipinn, og var
lA ymist að Melton n.amli roðnaði eða f«ln.

hoUf ír!^í*^^
hanngatekki lengur

horft 1 andlit aðkomu manns. leit hann þvf
til jarðarogför hrollur um hann, einnig
á ti hann bágt með að halda sCr upp
rt'ttum. *^*

"ÞtX talar ekki við mig", pagði hinn,
Þegar hann var búinn að horfa á vandræða-
svipMr. Meltons, sér Hl ánœgju. "Þti
býðurekki gamlan vin velkominn. Það
var samt emusinni sá tími að K-r þótti
vœnt um að sjá mig, og við vorum ánægðir

lœkkar 1 félagslífinu, þött hvorugur breyt
istaðupplagi. Þúertsá sami maður o^
Þú varst fyrir mörgum árum, og eins er ^g
J!.mi mismunurinn er sá að þú ert rfkur en
ég er fátœkur; en f>að er nóg tU í>ess að bú
kannast ekki við mig, og ætla ég ekki að
mögla Ég bjfst við aö p^ð geri ekkert til.
i!-gi)ekki

J>é, sem mundu fúslega kaupa
vináttu mfna, og borga vel fyrir hana Ifka.
Vestu sœU, Len. Ég efast ekki um að
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46 Alice Blake.

vi» munnm .j*Bt .Itur M« e„ W
,m l«»r, Þú «« ég ekk. U.mM.ki

tógaftnr. Vertu b»U gaœl» vin!

"Hættn, Þfl mátt ekki f«ra, íg 1»^ »»

tala vi8 þig". , ^
"ta veit ekki", sagfli ma«unnn og

lé.t ver. tregur til". "Ég veit «"i h™rt

ég hef tlma til Þe« nftna Eg heUr(«M.^

^lelni a« ley» aí hendi og aner, eér nt

'^""ÍKomdu inn Jackl" «H5»i Meljon f

bi«jandi mtWm! "Ég bi« Þig a« koma

iJ. ÉgfektiÞigekkifyM.staB H.er

mln Bfsnkun, Uttu hana giWa ^nr þi «-

vWing, sem *g hef Bjnt Xfr^ W ert h,^-

anlega velkominn, ég Begi Þer satt. Her

:°
hfnd mm vinur, viltu ekki tak. . ha^aí

Og Mr. Melton iMti « hðndina, hmn

hikaíi dálltií og greip sHan t hana og

hriBtihanavingiamlegaogBagSi:

"Ég er aldrei langrœkinn, Len, p«

veÍBtpaí, ogviflerum Þ* yinir aftur W
DeBBari stundu. Og nú «tla eg «« bi«J»

iig a« vera svo g<5«an og reka t^nna
f;

BiLma þjðn Ar ÞJÓnuBtu þ.nm og l»ta

JlnnahH>k«fun«Bonþinnbi«,a m.g au«-

mríklega fyrirgefningar fyrir Þau ísvífnu

orf, sem hann hefir br6ka« mOr t.l handa .
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"Fyrirgefðu þeim 1 þetta sinn, Jack,

Hyfsladi Kamli Melton, aaðvitaö var |>eim

ómÖKUÍegt aö Imynda B«^r aö þ6 vœrir vimir

minn. Og |>ö térö I>aB BJilfur að þaö var

ðlfklegt að I>ú avona iUa til fara vœrir vin-

nr hans ríka MeltonB, Bœatu viö þá í J>etta

Binn. geröu I>að fyrir mig, gamli vinur!"

"Jœja, eina og ég aagði 4ðan er ég ekki

langrækinn, og verð ég aö fyrirgefa þeim I

þettaainn. En þeir verða að gæta sfn

framvegÍB ef þeir vilja eiga heima í þesflu

hÚBÍ. Og nú, ef }>ér er aama, skal ég piggja

að fara inn og fáeitt hvað aðborða, þvftég

er nærri dauöur úr hungri, og bvo þarf ég

að fá Bkárri föt til að fara 1, I>eBBÍ hœfa

varla herramannf".

Með þessum orðum gekk þesBÍ ræfla-

legi komumaður inn f hið akrautlega hús

og bað húsbóndann bvo vel ger og ganga

inn Ifka.

Og var Mr. Molton 1 þann veginn að

gera það, þegar honum varö litiö á Hugh

Hourton, sem var enn ekki farinn. Hann

Btóð eins og steini loatinn af undrun yfir

J>vf, Bem fyrir hann hafði boriö.

"Var þaö nokkuð annað, Bem þú vildir

mér, ungi maður", sagði herramaðuriun

kuldalega, pvf ef þú ert búinn að af Ijúka
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48 Alice Blake

erindi f>íim væri lAr bezt a8 hugsa um bín
eigin mtíefai".

^ *

l-Égbið fyrirgefningar, herra", mælti
Hngh auömjúklega, því hann visti aö sér
hafði orðið á að brjöta eiua siðferðisregl-
una; 'ég steingleymdi í undrun minni að^ var að hlusta á þaö, sem mér kom ekk-
ert við. Vertu sœll herra Melton".

Hugh hneigði 8ig kurteislega og gekk
Iburtu, en á leiðinni heim til sfn gat
hann ekki að sér gert nema aö hugsa um
hvaða samband gœti veriö á milli hins ríka
Meltons og])e88a alslausa slarkara. Og
I>egar Frank Melton gekk inn 1 húsið á eft!
irföðurslnumvarhannekki minna hissa
og jafnvel öánægðari út af Þessum viðburði,
en írski þjönninn andvarpaði Þunglega oa
tautaði við við sjálfan sig:

"Nú er ég hissa, þetta er alt svo und-
arlegt! Ég gœti bezt trúað að í>að vœri
djöfuUinn sjálfur í mannsmynd, sem kom-
inn er 1 húsið og segist vera bezti vinur
húsbóndans. Hvað hefir komið fyrir/ Éa
veit pað ekkií"

4 \
!»
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VI. KAPITUU.

•ffm qfÞérm atdntómitr

^ Melton, og beyn ^ ^

»«nn fi«n t.l t huga ,to„o. ,„„^
J^^F^k..A,ieeti.h.„aa. a.nn J^^

««*»M sitt ti, bem »« n T .

'*

e»«n móti mcta8t leyniiem T •

klakkustnndnm eftir aí B T' J """

í^h«U Mr mJ^ *"" ««''''*•'»»

"'jnbátinn og aUaði ní » t .

Alice RI.1, V-
"* heinMMBkia
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60 Alice Blake.

honnmlitiÖTippoRborföi hann |>A beint

framan 1 imga stúlkn, aem haföi lezt Amóti

honmn. Það var eittbvaö tíö bana sem

akti athygli bans.

Hto var þokkalegakLiedd, falleg í vexti

ogindislega fagurt andlit, dáUtiö langleit

meö ofurUtiö Ibogiönef, ranöar og þykkar

varir og mnnnurinn vel lagaönr, Þ6 voru

yBÖ augu bennar sem uppljömuöu andlit

hennar, þau voru djúp, atór og dökk.

Þegar að í^ewi stulka var róleg og 4^

n»gð blutu augu bennar aö vera töfrandi

og hafa mikiö aödr&tterafl; En nú blaut

hún að bafa einbverjar bræöilegar bugBan-

ir því augubennar voru ofboðaleg^það eam-

blandaöist eorg og beift í þeim, og grönnu

hnndumar voru k einlægu iði. Þaö var auð.

Béð að bugur bennar var fastur við eittbvaí^

óttalegt, og bún vÍBSÍ ekki af neinu eem

fram för í kringum bana.

Loksine stöð bún upp og gekk fram A

bAtinn.

Hugb bélt að benni vœri llt og að bA»
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hefdi gengið fram á bátinn til að draga að

eér hreint loft. Hann horfði 4 eftir henni,

og ^egai hún ffekk mn fremri Balinn, sá

Hngh að htln laut að manni eem sat )Mur ofi;
m

hTíslaði einhverjn að honnm. Sfðan gekk

bún fram á dekkið, og maðnrinn á eftir

henni.

Slðan hélt Hngh Afram með sfnar eig-

inhugsanir. Þar sknlnm við skilji við

hann f bráð; en fylgja etúlknnni. Hún
gekk fram ft dekkið og Btaðnœmdist þar við

grindaverkið, og hallaði sér fram á það og

horfði ofan f hina dökkn stranmhðrðn 4.

En maðnrinn sem hAn hafði talað til gekk

til hennar og snerti við henni, (^ sagði nm
leið:

„Lncille, vertn ekki svona heimak, því

getnr þú ekki verið sanns/nileg og gjOrt

þér gott af |>vf eem ekki verðnr héðan af

hœgt a6 bœta úr¥"

Stölkan Bneri sérflj<$tlegavi0,oghorfði

fastl^ia framan f manninn og brann heipt^

areldnr úrangnm hennar; angnaráð henn-



'^l .

52 Alice Blake

ar var Kkast I>yi, sem sært tigriadýr mimdi
Ifta til banamans síns. En bráðlega breytt-

ist það í angist. Stöm dOkka aagon henn-

ar fyltaat táram, og í östyrkam málrOm

aagði hún,

„ O, Frank, hjarta mitt er brostið og
er ptA ekki eini glœparinn sem þú ert aek-

aram; heldarert þú lika orBðk í daaða

miMlar minnar! Hún fann út synd mfna

og þaö drap hana. Hún var jörðaö í gær."

„(J^amalt fólk verðnr að deyja" sagði

maðarinn kaldalega.

Aftur kom heip^ar eldurinn f augu

atAlkunnar, og t(5k hún aftur til m&ls:

„Frank Melton, ég elskaði |>ig einu-

sinni— og veit enginn nema guö einn og ég

ajéUf hvað heittog innilega—elskað þig eins

östjómlegs og ég hata {>ig nú.

„Eg fer nú til móður minnar,og ég flnn að

það er sp&döms andi yfír mér; ég get sagt

þér það að endir þinn verður verri en minn

Og öll ^fn slœgvizka og fals mun ekki geta

iLomið þér að neinum notum. Þú munt

Mb eww^^^-rQKr"^'-^' .aaL-r=
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verða foramAðTur og fyririitinn a£ öUum, og
að endingu deyja í fulln fjöri, og það avo

fljötlega aÖ pt mnnt engan tíma hafa til að
iðrast synda þinna, þ6 fer þfn svarta sil til

Binna róttu heimkynna, mnndn þennan spA-

dóm I)egar ég er farinn. Hngsaðunm hann
og dreymdn nm hann, þvl hann mnn sann-

arlega fram koma!*'

„Humbug!" svaraði FrankMeltcx fyr-

iriitlega, þ<5 var auðséð að honum var ekki

um þennan spádöm. „Þú Att eftir að lifa

í mörg Ar enn, Lucille! og fyrirverða þig

fyrir að láta og tala svona. Nú hefur J>ú

spAð, og ég Ifka, svo skulum við vita hvort

okkur verður nœr sannleikannm."

Frank sneri sér við til að horfa A segl.

bAt sem rétt f {>e6su brunaði fram hjA ferj-

unni, en A meðan hann var aö horfa A hann,

flftti stú^an sér frA hlið hans, og f<5r fram
A ferjustafninn, og hröpaði: „Móðirl miJð-

ir! ég kem til I>ín!" og A sama vitfángi

fleigði hún sér ofan f ölgandi vatnið.

Alt varð f uppnAmi< og ferjan var
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stOntud eins fljótt og h«gt var» lífbAtur

Utinn sfga ogalt gert sem hægt var, til ad
bjarga J^eBsarí iingu Btúlku, en alt varð til

einskia, hún sOkk strax og kom ekki upp
aftnr.

Hugh flýtti sér fram, til að vita hvað
um væri að vera, og fyrati maðurinn sem
honum varð litið k var Prank Melton, sem
stöð f sömu sporum og stúlkan haföi skilið

við hann, hann hélt að sér hðndum eins og
að ekkert væri um að vera, og |>vl slður að

honum kæmi {>að nokkuð við.

Augu þessara tveggja manna mœttust
en hvorugur talaði til hins; og þegar Hugh
ætlaði að sntla sér við og gan$?a inn aftur,

sorgfullur út af pvi sem skeð hafði, heyrði

hann einn af ferjumönnum segja við Melton
„Þektirþústúlkuna, herra? ég sá að

hún var að tala við þig."

„Éghef aldrei séð haiia fyrri, & æfí

minni, það óg til veit," ^varaði Melton.

„Hún spurði mig hvert ég gæti sagt sér

hvar Adams stræti væri f Brooklyn. Ég
held að hún hafi verið brj&luð."
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„Mjög líklegt!*' sagði madarínn, og 4

meðan veríð var að tala nm og gizka á hver

og hvaðan stúlkan mnndi vera, lenti ferjan

í Brooklyn, og fór nú hið <5ttaslegna fólk

Að flýta sér f land.

„Þetta hlyat af fundnm í ferjuhúsina"

heyrði Hngh, eina aldraða konu segja, sem
^ekk & undan honum. „Ég hef st'ð peaaa.

stúlku—hélt konan áfram,—<^ hún var svo

falleg líka—vera að bíða eftir einhverjum

i ferjuhúsinu svo ósköp oft",

l>að för hrollur umHugh við að heyra J>etta

og flýtti hann sér að komast burt því hann

gat ekki hlustað & meira því það varhonnm
«vo <5geðfelt.

Hugh flytti sér nú heim til Álice Blake

og opnaði hún sjálf hurðina, því sfðan þau

höfðu talað saman og skilið hvort annað,

tók h6n æfínlega vel k móti honum, og var

honum sem bezta systir.

Hugh hafði aldrei minst á fundi.henn-

ar og Franks í ferjuhúsinu. Og hafði lika

pk hngmynd að það vissi enginn um þá,
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nema hún og imnTisti hennar, þrf satt a9

MRJa lýrirvarð hún sig fyrir |>að og hefðí

h6n veriö sjftlfrið hefði hön aldrei mett
honmn þar, en íagarmaBli þeesa öfyrírleitna

ongmennÍB hafði svo g}Orsaml^a yfirbnga5

hana, að hún taldi sér tr6 nm að {>að gæti

ekki veríð rangt fýrst hann bœðist |>ess,.

maðnrínn sem elskaði hana svo heitt og^

innilHga, honam gæti ekki dottið 1 hng að-

biðjast neins af henni, sem hún þorfti að-

skammnst sín tyrir. Þetta reyndi Alice að-

hngga sig við þegar hún hugsaði öt i það.

Alice var bœði greind og vel mentað, en

eins og mðrgum fallegum stúlkum hættir
við Ifkaði h^uii hól, Frank Melton var

heldor ekki lengi að fínna það og nota 8<^r

það. Hann sparaði ekki að tala um fegurð

hennar og greind, og hvaö hún bœrí af

OUnm hinum mOrgu hðfðingjadætrum, sem
sem hann f>ekti, og vegna stöðu sinnar

yrði stnndum að umgangast, og svo talaði

hann nm þá-mikla gleði, sem það yrði fyr^

ir sig I>egar sá tlmi kæmi þegar hön vœri
orðin sínog hann gœti kynt hana þesso,

m'
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mikla fölki, og ^ mtmdi hAn bera langt

td ðlliun ^eMum hefðarfrúm, eins og sdlin

b«ri aí stjömmium. Þ* yrði ánœgja sln

fnUkomnnð. Með svona lögnðu tali var

Frank 4 göðum vegi með að svœfa beztn

tilfinningar hennar.

Það var vandasamt málefni fyrir Hngh

að tala nm, en hann vissi að hað varð að

geraat, og var nú kominn tfminn til að

Ijúka þvl af

.

'Alice", sagði Hugh, I>egar f>au voru

búin að -íja saman lit'a stund um veðrið

ogþvíumlfkt, "Égvona aö þér misllki

ekki viö mig, þó að <H? tali dilítið við þig

um gerðir pínar. Loforð það, sem ég gaf

föður {>fnum, skyldar mig til pess; samr

viska mín hefði engan fiið ef ég geröi ekki

eftir mætti að uppfylla þ4 slðustu bæn

hans".

"Þú hefir verið mér mikið hjálplegur,

Mr. Hourton", svaraði Alice, "og er ég þér

mjög pidiklát fyrir það. Satt að segja veit

i^ ekki hvemig hefði farið fyrir mér ei ég



58 AUoe BUke.

'

fi r

hem ekki átt þig að til að ráetera mig vi».

•iðan ad pabbi d<$".

"Iiá ntlar þú ekki að reiðast mér Þö að

^, velferðar þiknar vegna, tali nm ógstni
þína issu málefni viðvlkjandi?" spnröi

Hngh í alvaiiegnm röm.

Alice kafroðnaði við þeMÍ orð, þvi

hana grunaöi n6 að fjárhaldamaður sinn

hlyti að vera kominn aÖ leyndarmili sfnu,

og v»ri nú kominn til að ávíta sig. Hún
var varla við t>eesu búin. Samt fann hún
nú til liess að hán haföi ekki geri rétt, en
I>ar fyrir fanst henni að þessi ungi maður
ekki hafa neinn rétt til að ávíta sig fyrir

það. Og hefði það verið eldri maður, sem
hún var að tala við, þá heföi hún reynt að

réttlœta sig fyrir honum, en þar sem I>etta

var nær þvi jafnaldri hennar, svaraði hún
nœr því fyrirlitlega:

"Ég trúi því varla Mr. Hourton, að þú
notir þér I>að að þú ert fjárhaldsmaður tU

þess að misbjóða mér með þvf að hn/sast

inn í leyndarmál mfn, og væri það mjög

. ,
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ranglátt af þér, llka miindí þsð eyðileggjt

þáyináttaog traast, sem ég ber til þin.

Enégyeit að þftr dettnr ekki slikt í

Iwig,".

*'Ég mondi aldrei gera neitt, sem ég

g»ti fondid að væri rangt þftr til handa,8agði

Hngh, en ég verð að gera |>að aem sam-

yiska mfn s^ir mér að sé r6tt, og bg finn

•kyldn n\(na. Hngh fann nú enn meira

ennokkru sinni áðnr til hyað-vandasöm

ataða hans var, hann 4setti sér samt að

lita ekki hngfallast, og sagði hann Þyf:

"Áður en við förum lengra út ( þetta mál-

efni*^ Alice, œtla ég að biðja þig að reyna

að skoða mig sem gamlan vin, og kalla mig

Hugh, en ekki Mr. Hourton, eins og þð

nú gerir, því & meðan þú heldur þvf áfram

er eins og þú viljir aftra raér fr& að vera 8&

yinur sem ég vil og & að vera".

"Jœja", svaraði Alice, "^ skal gera

eftir þfnum vilja f |>essn". Og f<5r hön nú

að kalda að gmusemd sfn vœrí raung. "Ég
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•kal kaUs þig Hngh- Hngh brððir, ef þér

likar".

**Hiigh, er nðg, hitt er of langt, það

er lengar Terið að Begja þaA", aagði npgi

maðnrinn og brotti við.

"Hngh skal það þ& vera", sagði Alioe,

nú vingjamlega, "og hvað var það |>á, sem

|>ú BtUiðir að tala nm við mig Hngh; ég

veit að það ér eitthvað árfðandi"..

"Jft, það er árfðandi^', svaraði Hngh

danflega; **{>að getur haft fthrif & ánœgjn

þfna, bœði nú og hér eftir, og vildi ég

helzt ekki þnrfa að tala um það, pví að

réttu lagi er það að eins fyrir fOðnr 1 tala

nmfllfkt".

Boðinn færðist aftur f kinnaÁ stálk-

nnnar. £n hán striddi & móti tilfinning-

nm Bfnum og sagði, um leið <^ hún leit

ofan á gölfíð, p^t hún gat ekki lengur horft

framan f Hugh:

,.iialtu 4fram« Hugh, ég er að hlnsta**,

Hugh {>agði litla stnnd, þvf hann viasi

arla hvemig hann &tti að byrja, þar ti^
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lioauin datt i huff hinn sozgleffi atbnrðnr á

feijnbátnnm, or hélt hann |>4 Afrani A

pewa leið:

„Þefcar ég Tar 4 ferjuoni ( dag & '*leid-

inni hingad« kom fyrír mig sDrglegnr at-

bnrBur, sem nfi á dOgnm er alt of oft farið

10 koma fyrír; þvf er ver. Ljömandi fOg-

nr ttAlka kastaði sér af ferjnbátnnm i ána,

og dmkknaði. |>r&tt fyrír allar tilrannir, er

gerðarvom til aðbjarga henni. Eittaugna

Uik 8& ég hana unga og f fuUu fjðríen að

Hnm angnablikum liðnum var hún liðið lík

4&rbotninnm, Ogþegarég tót að hng.

leiða þaO, var það meira en tilfinnanl^.

Það var hrœðilegtl Orsökin til þessa átta-

lega úrræðis fyrír þessarí ungu stúlku hef-

ir Ifklega veríð sá^ að hún hefir fyrst veríð

tæld og sfðan yfirgefin af einhverjum sam-

izkulausum þorpara, HugsaOu |bara til

|»es8, Alice. Einhveratfmá hefír þessi

stAlka veríð eins göð og saklaus og þfi ert

nú; en launfundir f terjuhúsi voru munn
hafa veríð orsök aö eyðileggingu hennar

eg dauða**.
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6S Aliee BlAke.

Alioe Tar or9in tTo kafijðð, Að^ ?ar

elnt og blöðið «tl.iði að •pringt öt ör kinn

nm henntr, p^^^;-^^- Hugh endaði sOgn lina.

Hftnycrsvn b-.) og Öyiðb6in, að h6tt

kom ekki vf_>v "rði. Loksini sagði h4n»

ogreyndiaö (1> j-w tilfinuingar sfnar, en

ttfkstþaðektf^ ei

„Ég skii ek.« < ^ang þinn, Hngh.

l^essi saga er wsnntrl' . ;a hmðileg, en {>Tf

segirþú mér hana?**

„Skilnrþámig ekki, AUce?" sparði

Hugh einlæglega. „Ég Teit að fhjarta

þfnu er fastlega inngröiu staðlesta og r6tt-

T^, sem mnndi vama þér fr& að falla f

spor {>e8sarar öl&nsslmii stúlkn, sem ég
sagði pér frá. l>að er mannorð þitt, sem
gæti yerið hœtta búia aí öaðgœtni þinni,

og er það alt sem ég ber kvíða fjrrir, ef svo

er*.

Hvað hjartað sl<5 hart f barmi Alice

Blake, því hún var nú viss nm að Hngh
mnndi vita leyndarm&l hennar; en samt

reyndi hún að l&ta hann ekki 8J& pað & t&r.
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,tH^er er meining þfn, Hngh? Ég:
ki] þig ekki enn. Mér |>tttti vænt oin tA
|>ft gerðfr m«r ]>eð tkiljanlegt".

„I»að er méij^annagt". hélt Hngh pé
áfram I torglegnm róm. „Að þú hefir otí

mætt Mr. Frank Melton í ferjahúsinn*'

.

Óinngja lýeti aér 1 aogam Alice Blake
|>egár að hún leit framan f Hi^h, og aagði
með tamblandi af fyrirlitning og reiöi:

"Er í>að mögalegt aö pú hafir yerið
8VO Iftilfjöriegar að veita mér eftirför hvert
•em ég hef fariö Mr. Hoiirton; ég hefði
aldrei trúað f>vf þ<j mér heföi verið sagt
það, að þ6 gætir verið svo Ur og ókarteií".

"Ég hefi ekki gert það", Bagöi Hofrh
Btillilega. "Alice^ég hefi aldrei veitt i^r
eftirfer, en þú áttir að vita, að á svo al-

mennam stað var ómögalegt annaö en aft

margir sœa sig Það er ley ailí greglaþj<ínn

aem ég I>ekki, hann hefir tíkð þig fyrir víat

aex Binnnm par, og er paö i haa« veika-
hring að þekkja alla, og evo s& ég ykknr
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>ftreiimMimÍ8JÍlfiir,þegar ér vtr á leiö

iieim ta innu*'.

»*En ég veit ekki til aö pað séglæpur að

m»ta heiðarleKum manni", svaraði Alice

AlnndarlaKa; „Ég veit ekki betur en íg sé

^*álfri mór og mtnnm geröum riðandi og

muni^ líka gera nokkumveginn einsog

mér líkar bezt, hvað sem fjárhaldsmanni

mínum og lögregluþjöni líöur og feirr*

tkoðunum".

„Það heSr hreint ekki veriðneittí

gliepa tölu eem þú hefir gert, skal hg viður

'

kenna'S svaraði dugh Hourton dauflega.

„En það er ómíJgulegt aö .segja annað, en

aðþúhafir verið öaðgætin í framkomu

þinni. Þú veist þaö, að það getur enginn

Btúlka verið of varkár í fmmkomu sinni,

I>ví það eru évo margirfúgir að kaata steini

einkanlega h vinnusttflku, ef nokkurt tœki-

fœri gefst, og þegar aö hún er svo óaðgæt-

in að mœta migum manni, sem er bæði

rlkur og af héum stigum, er hún ekki lengi

að draga athygli fólks aðs&rog ffcsvo
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döm þew, Ég vona að þú fyrirgefír mér,

Alice, ef ég hefí stygt I>ig með |>ví að tala

Bvona opinberlega, \>yí það er af þeirri 4-

Biœða að ég Bé velferð þeirrar manneskju f

hettn, sem mér er annast um að líði vel".

„Já, ég veit hver ásetningur þinn er

og hvera vegna að þú hefir tekið þessa að-

ferð", sagði Alice, sem var n6 oröln sár-

reið, og bœldi niður aliar betri tilfínningar

Bfnar.

„Þú vilt nota I>ér f>að vald, sem I>ú hef-

ir yfír mér sem vergi minn, og neyða mig

til að giftaat {>ér; en pú skalt vita það

fyrir vÍBt að sá ásetningur þinn verður ekki

til neiuB; því ég er ekkert barn, og læt

ekki þig eða aðra r&ða yfír mér'V

"Ó, Alice!" sagði Hugh Hourton

mjög öánœgður og hissa, "mér þykir slœmt

að pú skulir láta reiði þína hlaupa í gönur

með f>ig'. Þú m&tt vera fuli viss um að

þessi hugmynd þfn er bæði ósanngjörn og

rangUt, mitt erindi hingað f þetta sinn var

ekki pað að fínna að við þig fyrir t>að, sem '

ég vissi að var bara orsakað af hugsunar-

leysi þfnu, heldur kom ég til þess að láta

þig vita að það v»ri nú engin fyrirstaða

fyrir pér að sj& unnusta þinn. Það en eng-

in tetœða fyrir I>ig að mœta honum leyni-
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legalengnr. Þá getnr látið hann heim-
MBkja þig hingað í í^itt eigid húi. og þá
hefir enginn tækiteri til að segja neitt f,ér
til lasts, hann hefir Ifka leyfi fMnr sfns að
mega heimsœkja þií^".

fHvað ert þú að segja Hngh Honr-
ton", spnrði Alice Blake, aú ekki minna
hissa en áönr; "Hvaða sannanir hefir bú
fyrirI>eB8n? Frank Melton hefir oft iagt
mér, að trúlofnn okkar og fnndir yrði að
vera leynt, því aö fölk hans væri á móti þvi
aðhann giftist mér. og svo hefir hann
margsmnis sýnt mér fram 4 það, að giftinjr
okkar yrði aö vera leynileg, og þar sem að
|>etta kæmi engnm við nema okknr, akyld-nm við ekki tóta neinn vita nm leyndarmál
okkar, heldnr akyldnm við giftast o^ ehik-
ast ieynilega. En ég viönrkenni að ég
hefði mikið heldnr viljaö hafa f>að opin*
bert, en samt ætlaði ég ekki að láta for-
ddrana gera okknr <í|iamingj«.öm. En
þftð þyðir ekkert að tala meira nm það
H^n hvaða fullvissu hefir þtl til þess að
B^KÍa. að faðir Pranks sé ekki á móti bví
að Frank giftist mér**.

"^g hefi þá beztu fnllvissn, sem hæet
erað fA", svaraöi Hngh. „Orö hem-
mannsms Bjtíig*\
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„K^Hugh!" Bsgíi hún auímjík.

„Eg hefi ekkert að fvriri^pfn ai- ..

.varaði Hugh daullega. ^ Jzt v1ð"«'g^mdtohafi veria'^fttX Mérl>ykir slœmt að hi^ bnrft s,n • ^.
Hamingjan veit a«!Lf

**,®''Í^J» ^ig,
<^{$jaii veit að mln eina ösk er bitA .xita af þbT inæifðri Oa «/i k„ ^ . '

**

fyitn,l»egarþú ert eift h«ir« «.-
^^

F" *yBt Dér og ánægjan og gleðin f kring.
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tim þig, feréghéðan, og Wa nm a« 1»A

hugiir einttökn BÍnnum til hins^*^
leröamanni, eem var »vo óheppinn ••

elska þig og tapa þto**.

„Hngh!" •t«9i Alice. ;,W m^* «»»

tala svona sorglega og danflega nm fram-

tl«þína*-,og£yltustangii hennar ttonm.

Talaöu ekki svona. Þ6 finnw einhvern.

tfma einhverja góða stálku, sem þft ^tur

eUkað, og sem eUkar þig og getur gert ^ig

to»g«art og farsæUi, en ég heföi getað .

Ég mun aldrei geta elskað nema einu

dnni. Alice", sagði Hugh sorgfullur, en

eins og sklldið segir:

Ðraiunurinn er k enda

og meö honum fór vonin,

sem ftstina teddi.

»Ensamtsem &ður ætla ég að reyna að

Uramérllfiðeinsnytsamlegt og mér er

unt, Þvl það er skoðun mfn.að hver maöiw

og kona hafi skyldu sfna að leysa af he^i

1 t>essu Iffi. Skaparinn ræður ^. *«

felhonum alt". „ , , .

Alice ætiaði að svara Hugh emhverju,

en létt 1 þvf var dyraklukkunni hringt og

gamla Margfét kom inn með naf|i#PJ»ld

Frank Meltons. •
,

'.

„Hann er fljötur að nota sérheun-
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UdMa0 koma hingað*', hnggaði Hagh

Hotftonf BBi leið og huin flýtti lér fri

Alice. S»ui hélt hann af stað hein til

•te, og ntf hngor hana alt annað en Anægð

VII. KAPITULI.

Oamli Melton sat f lestrarstofa sinni

eitt kveld, eða réttara sagt, snemme morg.

iini, þvf )íað var farið aö Uða á nóttina.—

Það var hér nm bil vikn ettir að hinn ó-

kammfeihii maðnrkom til hane, er nefod*

itt Jack Rnel, og réði hann öUu |f hinn

praktnglega húsi millíónaeigandans. Þetta

Ifkaði Frank Melton mjOg illa, t>vf hann

•kiloi ekkert 1 I>vf, að faðir sinn skyldi

vera svona nndirgefín {>eim fanti, sem auð

sjAanlega hefði &tt að eiga heima f fang-

elsi, en ekki f herramannshási.

En Frank gat enga npplýsingu fengið

]>eisu viðvfkjandi hjá föður sfnum, ef hann

fðr að tala um Það við bann, svaraði gamli

maðnrinn honum engu, en oft gr&tbœndi

faðir hans hann að gera ekki gesti sfnum
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neitt á möti og skifta sér ekki af yfiigangi
hans og önotnm, og jafDTel að reyna að
vera honnm undirgefinn.

"^g get ekki sagt péir sonnr minn af
hverju petiA verður að vera svona", sagði
gamli Melton við Frank einn dag þe^r
Frank kom til hans f œstu akapi, At af
einhverjum gjðrðum Ruels. "Ég get að
eins sagt þér það. að það er okkur báðum
til góðs, við megum ekki hafa hann upp 4
móti okkur, því ef byh fœri pk jrrði það
okkar meata ól4n, sem aldrei yrði hœgi að
beta úr".

Frank b4 |>að glOgt að faðir sinn var
algerlega 4 valdi Ruels; og hataði Frank
nú Ruel enn meir en 4ður; hann hefði get-

að myrt Ruel meö köldu blóði, ef hann
hefði ekki öttast yfirvöldin.

Þó að þetta vœru skoðanir Franks við-

vikjandi gesti peirra, þ4 voru hugsanir
föður hans ekki betri, þvf hann hataði
Ruel með þeirri heift sem varla yrði lýst.

"Sé hann margbölvaður", sagði Mr.
Melton, um leið og hann stóð upp frá

skrifborði sfnu, og f<5r nú að ganga um
gölf. "Það hefir verið fjandinn sjálfur

sem bjargaði honum af skipbroti og sendi

hann hingað til aö eyðileggja mig. Ó, «&
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mto yKrí ðhœtt að gefa honnm inn eitnr,
eða láta 114 hann á hðfuðið og kasta hon.
nm í ina einhverja dimma nótt". Nú leit
hann á klnkknna og sá að hún var orð-
intvð.

"Klnkkan tvö, og ég ekkí kominn I

rúmiöl En hvað «tti ég að gera f rúmið?
barata að liggja þar vakandi, yfir þeim
hrnöilegu hngannnm sem kvelja mig úi aí
I>eirri klípu sem ég er í, ogþví valdi sem
hann hefir yfir mér! Ó, að óg m«tti eofna
»$lega ogfrl frá öllnm e£a og ótta! en |>að
má ekki verða! návera hans er sem hneöi-
leg martrððl og ég get ekki losnað við hann
fremnr enn sknggann minn. Stundum
finat mér að ég muni verða vitstoUi, og ef
8voyrði,máttuvara I>ig, Mr. Jam Ruel,
eina og þér þóknast aö léta kalla í>ík, þvl
vitatola menn eru ekki forevaranlegir
gerða sinna".

ÁBJóna Mr. Meltona var hræðileg,
þegar hann sagði þetta. Það heföi engum'
getað dottið annað í hug, en að hann væri
búinnaðmi8savitið,ef hœgt heföi verið
að Bji hann f l>esbu ástandi.

Hann var nú oröinn þreyttur að ganga
wn gólf, og settíst þvf aftur í stólinn.
Hannvarnúþnngt hugsandi um stund,
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en þö komtt haxm ekki að neinni niðnr-

stOðn. Hann andTarpaði |>nnglega og

hallaði eér aftur á bak f itólinn. Hann
- lagði aftur augnn og var eins og hann

^ svœfi, en ekki aofnaöi hann fast, I>vl Utill

Bkruöningur fyrir utan gluggann vakti

hann. Hann sat grafkyr dálitla ttund eg

hluetaöi. Briðlega varð hann þess var,

að það var einhver að reyna að komast

upp 4 svalimar fyrir utan gluggann.

Gamli Melton var enginn hugleysingi,

og nú tek broB um varir hans við þ4 um-

hugsun, að taka á móti innbrotsþiófi um
miðjanött. Það yrði velkomin tilbreyt-

ing, að ffc eitthvað annað til aö hugsa um

.

„Þóég falli fyrir honum", hugsaði

hann með sj&lfum sér, „yrði |>aö ekki

betra. Þó mikið betra en að lifa við þess-

ar hörmungar, sem ég nú lifi við".

Melton opnaöi skuffu 1 skrifborði sinu

og tók upp ör henni mahony hulstar, opn-

aöi það og tók upp úr þvl silfurbúna marg-

hleypu, hlaðna. Gekk hf»an svo að glugg-

anum og staönœmdist þar til hliðar og

beið með óþreiju.

Hann þurfti ekki aö bfða lengi, þ\

brAðum var glugganum lyft upp meö hœgð

og inn kom mannsköfuð. Það var fremur

m m
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átrfmkg!t andlit;iviiroriim illfiðlegiir, aiig.

Qn r»iid, og langt inn IhðfÖinn. l%ii

•kimnðnnm alt berbergið. Kinnbeinin

Yombáog dálftilikekksjaTar& kjálknn*

om.
Þegar maðnrinn Tar búinn að litaat

nm, aagði bann lágt: „Það erOUnöb»tt;

bér er enginn, en samt likar mér ekki yel,

að þetta gasljðe aknli ekki baía verið slOkt,

því beftrvfatyeriðgleymt. En aamt get-

nr akeð að paö aé einbver 4 flakki í búainn.

Ég Yona samtað það sé núekki, b«ði ajAlfa

min v^pia og ];)eirra'*.

Þegar bann var búinn að tanta þetta,

yar bami kominn inn i berbergið og teygði

6r eér áðnr enn bann tæki til starfa, En ft

aama vetfangí greip Melton bann og bélt

margbleypnnni við gagnanga bans og

bvÍBlaðiumleið: „Ef þ6 gefnr bljóð af

|>ér eða breyfír bvo mikið Bem einn fíugnr,

ertn dauður maðurl"

„Taugar mfnar eru Bterkar, og ég befi

vopn, Bem aldrei misBÍr markið, ogþar með

er ég upplagður til að drepa!'*

InnbrotBþjófnum varð bvo bverft við

þeBBaóvæntu viðtöku. að hann atóð aem

Bteini lostinn. En eftir litla etnnd kom

glampi f augn bans, sem l/sti þvf að bon-
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iim hAfti komið rAð í hag tíl a6 denia, en
er hannleit iramaii í fangarðrð imi ogtA
hin hfðwii tíndrandi anffn og hinn kald.
noAlega harðneekjniTÍp, sem lýtti engrig* né miiknnmemi, bri þeasam al-
nNBda innbn>til>)ðf

, og er hann fann hið
Jjkddaopmarghl^ypunnar, erhaldið var
ÍMtaðenni hant, lA hann að hann var
Mnimrlega kominn I giUm, og tór nft
hrc^nr nm hinn Osvffna hranatlega ill-

virkja. Það glaðnaði lamt farftðlega yfir
honnm aftnr og aagði:

»»Bg er yfimnninn, ffamli maðnr, |>að
kal ég Yiðurkenna. }ðhi þér g»ti verið
eina gott að tleppa mér. Ég veit að þð
getnr ekki haft neinn hag A >ví að lAta
taka mig faatan, og maður f minni itOðu
evífliteinkislíegarhannséraðum lífið er
aðtefla,ogef fyrsta skotþitt ekyldi mis-
hepnast, |>A vœri eins vígt að ég dræpi |>ig.

Heldur þfl ekki að þór væri eins gott að
lAta mig fara 1 friði og eiga ekki neitt A
hættu?*-

„Þú ert asni ekki síöur en iUmenni",
vaiaðiMeltonstillilega, „þvl þaö er eins
vfst eins og sdlin kemur upp A morgun, að
ef þfl reynir að rAðast A mig, ertu dauður.
Vopn mitt er Areiðanlegt og handleggur

'i!**

!lif
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minii ilOIKigiir •em Iqaig. Lítto A mig.

Síltít^l;^'* "^"' •^'" «'>»^
ekkilAtahiifffAllMt undir jieMwn kring.

,^ei, tvei mér I>A alla daga. Þá berð
Það hreint ekki með J>ér", svaraði innbioti.
ÞjAfannn nm leið og hann leit aftur fnun-n í hiö harðnedijnlega andlit, og gat hann
ekki annað en dáðat að kjarkog Ar«ði ^et^a
gamla manna.

MÍHk ert •niUingur, gamli maðnr. Að
eigaannaneinsforingjaTari Anægja; tev«n fús að vinna fyrir annan eins mann.M T«rir fyrirtaks kapteinn. Forgjónin

ÍfiTB^'tíí ^^* '^'* glappaakot að
úthluta þér ekki þk iðn, í staðinn fyrir að
gera I>ig að herramanni . I>að er bara
skömm að þvf, að svona miklir hæfileikar
skuli ekki geta orðið að notum".

Alt I einu datt Melton nýtt rAð f hug
og sagði, An l>es8 að hreyfa vopniö úr stað.

„I»aðgeturskeðaðéggeti gert skil
mAla við f»ig. EnAðuren við förum að
tala um það, verður þú að leggja niður
vopnþín. Legðu öll i>au vopn sem ptL
hefir þama A skrifborðið".

I^'öfurimi horfði gnmsamlega A gamla
man-^innogsagði:
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^Bf ág g»ri ptM, er «g algMtega *

|>fiiiiTddi, <« gttnr )»ú þá geftð mUI & Tdíd

Iðgfeghmiiar. Nei, nei, |Hid g«ri «g •kki'*.

„Vitarringnr^' Mtgði Meltoiilágt Qg

nidiií^. „Hefi ftg |>ig ekki & Taldi

mfiiuiitaa? HTensr tem ^ Tilgetég

eteindieinð |>ig, &n nokknrar hstta mér tíí

hftnd*. M kemtt ekki 6r mfnn Taldi, og

•kipa ég þér að leggja niðnr Yopn þín, to
^ú hefir ekki tftkiterí &aðdrepa mig, ef

ið eiðnm ekki & eitt aáttir; en efþAl»t.

nr vopnin niðnr skal ég lofa I>ér að tleppa,^

ef þ6 Tilt ekki ganga að boði mfnn; ég k>fa

p%mvL ttaðfaatlega. £f þ6 neitar þeiea

boði, hlffi «g I>ér ekki. Vertn n6 fljdtur

að rftðaþetta við |>ig, t>yl ég er ekki f þvf

•kapi að biða lengi".

„Ég býzt við að ég verði aðtreyita

þér*S Bvaraði iUvirkinn, „en |>ér er betra að

reyna ekki að svlkja mig, |>ví |>ö að ég

•egi það Bj&lfur, þ4 er ég fer maður*'. Sfð-

an för hann að leggja vopn Bin ft borðið;

ar það marghleypa og morðhnífor.

„ÞeBBÍ vopn em of nftlsgt þér þama",

•agðiMelton. „Takta þór Btól og Iftttn

þan upp ft böka^ftpinn".

Maðnrinn gerði eina og honvm var

i<í
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Mgt. Sídan tneri hann tér «9 hátbónd-
ftnnm og beið næsta skipanar.

,3estu nA þamn", sagði gamli Meltcm
nm leið og hann ettist sjálfnr.

,;N& nú, hvað heitir þú?-' spnrði Mel-
ton þegar þeir vom l^áðir seztir.

,íg heiti Bob. HufiT', svaraOi þjófnr.

inn, ./)g drengimir k»Ua mig bamið Hnff,

af þvf ég er svo ffn^^erður og saklaoa",

bœtti hann við o^ ^lotti.

,J»ja þ*, Bob Huff-% sR^ði Melton
énægjnlega. „Eg held að pu sért einmitt

maðnrinn sem ég þarf að f4. t>að er hreint

eins og að skollinn sjilfur bufí sent mér
þigtilhjálparf kvöld'S

„Þakka I>ér, herra", svaraði HufP og
glaðnaði yfir hanum. „Það er mér mikill

heiður að pú skulir hafa svona gott álit &
mér**.

„Éghefí dftlftið verk handa þftr að
gera', hélt Melton áfram, „og ef þt leysir

það vel af hendi, skaltu ekki einungis fa»
héðan óáreittur, heldnr Kka f4 það vel

boi^að".

„Hvað er það?** spurði þjöfurinn með
Akafa. „Ef |>að er eitthvað, sem égget
gert, þft er ég pinn maður. Ég vildi mik-
ið heMur vinna fyrir þig en nokkum ann-

ahIv,.
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au mann. Segöu mér því sem fyni hv./

þaðer".

„Eitthvað aem 6g efast.ekki mn a«

þér efe hent og hsgt að vinna". evaraði

Melton. ,3lig vantar aö l>ú komi vÍBsnm

manni úr vegi mfnnm".

„Á ég að skilja þeð svo, að þú viljir

i^ ég ", og nm leið leit Hnff einarð-

lega á Melton. Og til merkingar drð hann

fingurinn nm kverkar sér.

"Égvildi þú værir ekki með neinar

<5{>arfa Agizkanir", sagði gamli maðnrínn

og för hrollur am hann. "í»að er ekki

nanðsynlegt að tala of opinberlega; en

svona er þessu m&li varið. í þessu hftsi er

maður sem ég hata. Það er engin nauð.

syn að ég segi þér að ég hef engan frið 4

s4l eða Ifkama fyr en hann er kominn héð-

an; og ef þú vilt taka að pér að losa mig

við hann. svo hann ónAði mig ekki framar,

skal ég gefa þér eitt þúsund dollara, flmm

hundruð nú strax og ðnnur fimm hundruð

[>egar I>6 fterir mér sannanir fyrir |>ví að

hann geti ekki 4reitt mig framar".

"Gott!„ svaraði Huflf, "éger f>inn mað-

nr, og ég & þ& aö f& þig fyrir foringja eftir

alt saman, {>etta datt mér ekki f hug. Ég
hélt að ptt vœrir of fíngerður til þess, en
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ég er svei mér glaður yfir því að þö Blkalir

ekki vera það. Þtl mátt eiga það vist að
ég gkal fylgja þér eins og bezti bitJðir".

Og f ánægju sinni færði iUmannið gig
nær þegsum nýja húgbónda ginnm og rétti

honum hðndina.

"Farðu þér hœgt karl minn", gagði
Mr. Melton, reiður og með fýririitningu;
"þú mátt ekki miggkilja mig. Ég borga
I>ér fyrir að leyga verk af hendi. Taktn
nú eftir: Að |>vl verki lognu erum við
gkildir að fullu. Og ef þú dyrfigt að tala
til mfn eða gvo mikið gem að Kta á mig,
gkal ég getja blóðhunda laganna á glöð þfna.
Þft gkalt ekki láta þér detta f hug að ég
geri nokkuð J>að, gem geti gett mig f hættu.
Nei ég er orðinn of gamall til þegg. Og
hvað gem okkur fer & miUi mun ég ætfð
hafayfirhöndina, eing ogéghef pft, ogef þú
hér eftir lœtur í lj<$g að þú hafir nokknr
kynni af mér, gkalt |>ú Ifða fyrir það
Ætlar þú að taka boði mfnu, eða á ^ að
l&ta taka þig fastan".

„Þ6 l>arft ekki að verða vondur út af
þegsu", sagði Huff hrœðslulega. „Ég er
ekki neitt rtganngjam. Mig langar bara
til að kynnast þér betur, en ef |>að er f>ér á
móti; gott og vel, þá get ég siglt minn eig-
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ÍB ^, efai og ég hefi gert sföan ftlagi

miim ðé. Né skulum við talA okkar mil

U. Mf^ er þeeei maðnr, sem er ivo

hekai&ar ai vera að vera að troða ifer upp

á aniian eiiM mann og pd ert?"

„Hann er kallaðnr Jack Rnel, og er 1

þetsn hdsi nú sem stendnr''.

„M átt við svarteyga manninnmeð

iða hfcrið, og sem hefir heldnr gnUeitan

hömndslit. sem er ætfð svo velbúinn og

ber sig svo herramannlega?" spnrði Vi^-

nrinn.

,^é, tMð er hann", svaraði Me^m.

„Ég sA hann oft þegar ég var að skoða

mig mm hér «ti. Ég tök eftir honum sér

staklega af þeirri Astíeðu, að mér þðtti

hann vera svo ólíkur þér. aö ég gat ekki

skiliö í því aö hann vœri bróöir þinn, en

ég gat trúað pvf að hann v»ri hai«ar v^

ureignar. Hann er samt ekki hygginn að

hafa þig upp A móti sér, hver sem ofsökin

er. Þaö kemur mér ekki við. Ég skal

eiga við hann, ef þú vilt, og t>að sem fyrst.

Hvar er svefnherbergi hans?"

„Svefnherbergi hans er A næsta iofti.

ríitt við stigann. En hann mun hafa pað

iKSt".

„í»að væri auðvitað minna verk við |>að
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^f I>að vœri ólæst". sagði Huff, „en svo
fíenr f>að ekkert til á meðan ég hefi þessa"
og tök hann lyklakippu upp úr \iiaa »fu-

um og rétti að húsbóndanum.
„Jœja þá". aagði Melton, „ég skal n6

leggja þér ráðin. Þú m&tt nú taka vopn
þínaftur. Svo slekk ég Ijósið og fer til

herbergja minna. en eftir tvo sem tíu mín-
útur skaltu byrja verk þitt. t»ú skalt
byrja verk þítt & í>ví að fara hér um her-
bergin og taka saman það sem þö finnur
verðmœtt og láta það í bögla, svo það sjáist

að það hafi verið hér innbrotsþjófur. 8vo
getur þú farið til herbergis hans og m^liað
vata hans, Bfðan getnr |>ú gert ofurlitið

skurk til að vekja hann, og mun hann þ&
•tökkva fram úr rúminu. Verður þú pé
éð vera flj<Hur að skjöta 4 hann og forða
svo sjálfum þér. >ú verður að pasta þig
að vera búinn a« aioka ötidjrrunum. En
ef j>ér skyldi misheppnast uð drepa hann
n6, verður þú aö sitja nm hann seinna og
lúka við verk |>itt. Hvernig Ifkar þér
petta fyrírkomulau?"

Þetta er hreint igætt". svaraði inn-
brotspjófurinn. „iKi hefðir verið ágœtur
fyrirliði, l>ad vieri sönn iniegja að deyja í

þinni þjónustu!"
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„Hætta nú l>es«i m*l»»i", sagði Mil-

ton reiíhiglega. „og farðu sð hng»a xaa

erk |>itt. Hér er helmingnrinn af pen-

ÍDgnnam*', sagði hann, og taldi fram fimm

hnndruö dollara og rfttti aö Hnff. „Hitt

f»rþ6 þegar I>ú hefir nnniö verk þilt".

8vo ætlaði Melton að ganga í burt.

„Bfddu við gamli maöur. Ef þ*

akyldir parfnaat mln aftur, ættir þö að

vita hvar mig er að finna'*.

Svotók Huff blað sem lá 4 boiðin«

og ritaði fáeinar Ifnur á það og rétti það

tfðan hösbóndanum. "Þetta er nafngpjald

mitt. Og ef ég skyldi ekki vera heima, þ*

þarftu ekki annað en að hvfsla „Keno" i

eyrað á eineygu kerlingunni, sem l>ar er,

og mun hún þ& uegja ]>ér hvenær ég verð

heima".

Herramaðurinn t<5k við miðanum og

f6r 8VO til herbcrgis eíns.

LftilH stundu sfðar lœddist Huff niður

(rtigann og afidiaði íramhurðinni og fuU-

víiMiði sig um aö alt mundi ganga vel.

fi0m fór hann fram f eldhóe til að leita

ér »i BM^. Hann var ekki lengi að finna

það sem hmn leitaði að og tók svo vel til

matar BÍns, að \M b6nu íór hann að rann-

fi^herbergi og taka saman bögla



A1ÍO0 Bkke. 88

•iika. A oi pvt hénxk íát hann npp á loftí

og ad herb^, em h<»inm halði Terid wH-
•9 *. Hann lagði eyrað Tið skiftargalil^

OK hlaatadi; ekkert heyrði hann neM
}>ungan andardrátt þefs er inni ysr. Þad
l^ brofl um varir hans um leið og hann
tautadi:

„Hann sefur fa«t. Mér líkar að heym
svona reglulegan andardritt. Hann mmt
varla vakna sjálfkrafa a« avo itöddu. %
vona ad hann vakni við göðan drauml"

Bfðan tök hann upp lyklakif^^ima, er
iður var um getið, qg á nmvU augnaWiki
•Kíi hufðin opin. Hann lœdditt bvo inn
að rúmi hine sofandi manne og lét birtuna
trk vasafokt ginni fi^ á andbt hans.

I>egar hann var orðinn viss um að Jack
Ruel mundi ekki ónáða sig um stuud, fór
hann aö rannsaka vasana 4 fötum hans og
hirti l}að sem 1 l)eim var. Hann f<5r svo
að skoða í kistu, sem stóð í einn hominu.
Haföi hann fundið lykilinn að henni í inri
vestisvasanum, og bjóst hann við að Það
v«ri eitthvað verðmœtt í henni; en l>að.
brást; það var að eins dálítið af fötum og
skjalaböggnll. Hann hirti skjölin, þyí
hann hólt aö það gæti skeð að |>að væru
peningar í {)eim.
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„Tattugu doUarar í peninguni, Rullör,

gimsteinahringur og akjalaböggull, sem

getur verið einhverB viröi", tautaði Huff

viö BJAlfan 8ig. „I»að er ekki æm verst.

|>vl ég hefi ekki I>urft að hafa mikið fyrir

'þyí. En nú er það vandamesta eftir. Eg

sé ekki hvers vegna gamli maðurinn gat

ekki lofað mér að dreiMi hann sofandi. Eg

byat við aö hann sé hrœddur um að ein-

hveri hftsina yröi grunaður. En ef ég

vekhannfyrat og skýt svo á hann, þ4

verður enginn efi á þvl að I>j4furinn hafi

gert það. C)g lögr^lan kemst aldrei að

þvfaanna. Þetta er nokkuð harÖneskjn-

legurnéungi. Ég verð aðflýta mér".

Huff opnaði nú dynia,r svo það yrði

engin fyrirstaða fyrir aig að komast í

burtu. Hann hélt & spentri skammbyas-

unni í annari hendi, en með hinni hend-

inni tók hann stóra bók og lét hana detta

4 gólfið.

Jack Ruel vaknaði við þetta og BtíJkk

upp fir röminu. Þjófurimi miðaði skamm-

byBsunni og tók í gikkinn. en skotið gekk

ekki af . Áður hann hafði tækifaeri til að

spenna hauann aftur, st^kk Ruel & hann,

greipum kverkar hauB og hrópaði: ,.Morð,

niorð!"
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Innbrotsþjðfnrinn reyndi iheð öUn
móti að losa eig, en honum gekk það illa,

J>ví maðurinn sem hélt honum var sterkur
og vÍBSi Ifka að hann étti Iff sitt að verja,
8VO hannjlinaöijekki hald sitt eina minstu
vitund.

Hröp Ruels voru ekki len^ að vekja
vinnufólkið, og var nú alt komið í nppnám
1 húsinu. Vinnufólkið œ<ldi hingaÖ og
þangað.

Alt 1 einu gat Huíf losað sig af Ruel;
skaut hann f>á í5lhim skotunum úr byss-
unni og hljóp svo út úr herberginu, en
lenti beint 1 fangið á McGinnes, sem hafði
náð sérí barefli og kom hlaupandi til að
vita hvað uni væri að vera.

Mr. Melton kom nö llka á skoðunar-
plAssið. Hann hafði beðið óþreyjufullnr
allan þennan tfma í herbergi sínu oghlust-
að eftir því að Huft leysti verk sitt vel af
hendi. Þegar hann heyrði skotið og sfðan
hróp Ruels varð hann hræddur um að f>jóf-
urinn yrði tekin fastur, og var þá ekki um
nema tvent að velja; annaðhvort varð hann
að vera vinveittur |>eim manni, stím «11 lög.
reglan pekti að illn einu, eða þá að eiga á
h«ttu að HuflF kœmi upp um hann fyrir að
vera f vitorði með honum . Hvortveggja
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TarjafniUt. Huin afréð þrf ftS iUvirkÍBn

yr«itd ileppft, hTað Bem þeð koetaai.

,^ heíl fantinn'', kalladi Mack pegar

hann & húab<Hidann koma.

,.Og ég hea þiff Ifka'N hröpaði HufiP og

greip vun kverkar frska {>jönsin8.

„HeUaga Marial*' stiindi þjOnninn.

„Hann œtíar að kyrkja mig! Taktn bar-

eflið mitt, herra, og berön þvf í haosinn 4

honnm. HeilaRÍ »&nkti P*U! Flýttu pér

áður en hann drepur miglalgerlega!''

Mice lét nú lurkinn detta, en linaði

aamt ekki hald aitt k pjófnum. Hann

hékk á honum eina og grimt^igrisdyr.

Melton s& að hann mátti nú engum

tfma tapa og greip barefliö, hóf það hAtt

yfir höfuð aér og lcnti I>aö í>ví f höfuð þjöns

ins. Með þungri stunu linaði Mack hald

sitt & þjöfnum og valt máttlaua ft gólfíð.

Þegar Huff fann sig lausan, var haim

hann ekkilenpfi að renua sér niður stigann.

Svo flýtti hann sér út og hljóp alt aem fæt-

nr toguðu, til að komast <ít augsýii. Mr.

Melton veitti honum eftirför. Og þegar

hann hélt ai Huff var óhœtt, hrópaði hanu

bártöfum: „Hjilp, rœningjar, morð!"

Þeísar l'igi^lupjónar og bœjarböar

til hans, endaði haun með því aÖ
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bjððaj^mm hnndrad doUan, e£ lá ^rpari

uoeðút, tem hefði diiftt að bijdtait inii 1

liús aitt 4 nnturþeli. Hanu gaf iMBr npp-

lýsingar, sem honnm þtfknaðist og flýtti sér

STo inn f húsið aftur. Var þá McOinnes

sð rakna úr rotiuu.

„Mér fdrst klanfalega. Maci'S sagði

Melton meðanmkunarlega. ,M<í veizt að

'ég ætlaði |>j<5fnum höggið, en ekki þér; það

kom svoddau fát ft mig, að ég vissi varla

hvað ég gerði''.

„I'ér f<5rst pefi hreint ekki klaufalega'S

aagði Mackog stuudi \id. ,,Það var bara

ágœtt högg. Mér hefði ekki getað drttið i

hugað I>ú gKtir handleikið spftu svona

laglega, herra minu. Þú hefír bara brotið

é mér hausiuu, eius og hauu er þó [>ykk-

ur. t*að er h^ fullviss um !"

„Ég voua að það sé ekki svo slœmt.

£u þú skalt samt tk lauuaðanu hetjuskap

þiun. £g gef pér víku frí og eitthvað til

að halda haua með**.

„Leugi lifí húsbóudiuu", sagði Maek.

„Eu þú launar mér of vel, herra miun, f>ví

ég hefí oft orðið verr útleikinu eu þetta, og

tKið bara að gauini mfnu*'.

„Ég ræð því í þetta siun", sagði Mel-

tcm iuaBgjulega. „Eu farið þið uú öll að
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hátta; ég vona að við verðam eklii önáðn9
meiraf nótt**. Vinnufóikið hl.fddi |>eMn,
o^ ætlaði Melton að >wnga inn 1 herbergi
BÍtt.

„8vo pd )H*ldur að við verðum ekki ó^

náðað aftnr í nótt^ ^.tnili kunningi", var
Bagt við eyrað 4 honnui: það var Jark Ru-
sem stöð viö hlið hans ap horfði á hann
með háðBlegu brosi.

„Ég -ona að við verðum ekki ónáðaðir
hvorki í ndtt eðu nokkra aöra nótt, sjálfs

þln végna".

„Hvað meinar þú?" spurði Melton
með uppgerðar undrun.

„SérÖu petta?" spurði Ruel og hélt

upp nátthúfu Binni ; þar var kúlugat f geng
um hana. „Ef hann knnningi þinn heföi
Bkotið hálfnm pumlungi neðar, vœrir p6
nú frjáls maður, en ég oröinn ormafæða*'.

„Eg skil þig ekki. vinur minn", sagðí
Melton, og lýsti Bér mikil <5ánægja í mál-
rómhauB; „hvaÖátt þú við, Jack? segðu
mér f>að".

„Égáviðpað", Bagði Rueloghorfðf
heifiarlega á gamla manninn, „að kúlan
sem f<5r þama f gegn um húfuna mlna,,

hafi verið skotið eftirf>injii tilsötrn**.

„>>ú ert heimskingi!"^ B'uruði Melton.

Ek±.
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„Ég gieti bezt trúað að tú grnnieind, sem
þú hefir 4 mér, geri þig algerlega vitttola.

ÞA helclur að ég eitri allan mat, tdm þ6 átt

að borða, og að ég sé aB setja einlsgar

gildmr fyrir f>ig. ÞeM fyrr sem þú lœrir

að treyiti mér, |>ea8 fyrr verðnr I>6 röleg-

ur**.

„Ég gnina þig ekki að orBaknlanBn,

Mr. Melton. Kg hefi augu f h'ifðinu, þ6
að ég sé heimskur. ¥lf( sá þig slá þjöninn

þinn 4 höfuðið uf ^settu r4ði, bvo að þrœll.

inn skyldi sleppa**.

„Jaek Ruel**, Bvaraði Melton einlœg-

lexa. .,t>ú veizt {>að, að hvað gem gallar

mfnir hafu verið, |>4 hefi ég aklrei verið

lyginn, og sver <^g það við drengskap minn,

aö úg hefi aldrei séð þennan iUvirkja fyrri

en f nött'*.

- Jack Ruel var góður mannþekkjari

og 8VO þekti hann Melton að fomu fari og

b4 hann I>að strax, að hann var að Begja

satt. 8amt var hann ekki nærri þvf víbb

um að Melton hefði ekki verið eitthvað

viðriðinn þessa morðtilraun.

„Það getur skeÖ að þú sért aö sagja

satt. En samt Ifkar mér ekki vel hvemig
þetta er lagað. Éghefí samt gott ráð til

þess að þ<T geti ekki orðið neinn hagnr f
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•dauda mínnm, og jafcivel að þér verdi ant«m að ég lifi sem lengst''.A hefi í kiatu minni skjöl, gem eru
Pér mjög árfðandi, og ctla ég ná að láta
Þaufhendur þess manna, bem ég mi
treyata, og meö í>eim skilmftlum, að láta
^inbera pau, ef 4g skyldi deyja fljötlega.
Hverðig Ifkar þér þetta fyrirkomulig?"

„Eg álft aðpað 8é bœði <5þarft ok
Þrælslegt", sagði Melton. sem átti nú
míög bágt með að dylja geðshræringar sfn-
ar. „Þú ert ekki 4nægður meö hafa mig á
valdi þfnu, heldur ætlar þú nú að láta í
hendur annars manns í>au skjöl. sem yrðu
til þe88 að eyðileggja mig, ef þau yrðu op.
inberuð. Ef þú ert ekki algerlega 8am-
vizkulaus, þá hættir þú við þetta fyriitæki,
hvað aanað sem pér kynni að detta í hue
að gera mér til kvalar.

„Hvemig stendur á því að við getum
ekki verið vinir eins og áður. Ruel", sagði
llelton.

„Eg veit ekki", svaraði Ruel. „En
ég skal taka mér svo sem einn eða 'tvo
daga til að hugsa í>etta út; svo skal ég
I&ta f>ig vita hvað ég afræð að gera. Ég
held að mér st- n6 bezt að fara f rúmið mitt
aftur. Góða nött !*
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„G<5ða nótt", svaraöi húBböndinn. En
ítrax og Ruel var kominn í herbérgi sitt,

héltMelton Afram að iauta vi« sjftiean

»ig, og lék kuldabroB um varir hans.
„£f éggetekki verið búinn að koma

honum frft &ðuren hann er búinn að hugsa
f>ettaút, þá áég skilið þau forlög, sem
hann œtlar mér,'-, ogmeð heiftarhug fór
nú Melton í rúm sitt, en ekki til þesa a<J

sofa, heldur til þess að hugsa.

Vril. KAPITULI.

Frank MeUon^vantar.peumga.

Ðaginn eftir heimsókn inub*'otsf>j(Jfs-

Ins sat Mr. Melton í lestrarstofu sinni og
var að lesa í dagblaðinu um það, sem haföi
komið fyrir í húsi hans um nóttina. Hann
leituppöðru hverjuogsaup á kaffiboUa,
sem var & borðinu hjá honum. Hann gat
ekki annað en brosað rð því fjarska hóli,

sem var f blaðinu um sjálfan hann . Hann
átti ekki einungis að hafa bjargað þjóni
sínum úr klöm þjófsins, heldur átti hann
líka að hafa ráðist & illn.ennið og hefði
sjálfsagt tekist að híilda honum ef hann
heföi ekki verið búinn að f& tvær kúlur í
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aíkama sinn oj? þar með <5tal hnffstungur
cvo hann hefði hnigið í ómegin af blóðrés'

"Það er JxJ svei mér kjamgott sem
. fréttaritaramir draga saman, ég fœ hróeiö
fyrir framkomu mfna. Enn ef sannleikur-
inn kœmi 1 Ijós, hvaö þá? Mér ber ekki
að mökla um Itessa grein

, hön hefði ekki
getaö verið betri 1x5 að ég hefði borgað vel
fynr hverja Ifnu 1 henni. En hvaða gabb
Þetta llf er, og hvaða kænsku maður verð.
ur að brúka til þoss að ná í auðinn, og ekki
minni til þess að geta haldið honum' Ég
hef verið nokkuð hœtt kominn str .dum.
Samt ætti ég ekki að m/?gla, því að öllu
samantöldu hef ég haft fremur rölegt og
hægt llf. Ogégveitekki til að í>að sé
neitt sem ég óska eftir nú sem stendur
nema dauða þessa kæra vinar mfns, hans
Jack Ruel, og sú ósk verður uppfylt f
tfma; heimurinn varð ekki til á einum
degi: ogég get vel beðið dálítiö, þvf sl
tfmi kemur—sá tfmi kemur—kemur!"

Hann vaknaði alt f einu frá þessum
dagdraumi við það að hurðin ofnaðlst og
Frank sonur hans stöð frammi fyrir
honum. "Ég vildi að þú kæmir ekki svona
llasandi inn á mig Frank, f>ú gerir mér ilt
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Tið", sagði gamli maðurínn f*tigglega við

son sinn.

"Þú ert orðiiiíi alt f einu ('•sköp tauga-

reiklaður faðir minn, sagði Frank
kœruleysislegr; enégbýst viö að þú sért

eftir þig síðan í nött. Mér þykir verst að

ég var ekki heima til að hj&lpa þér! ég get

sagt þér að p&ð er talað um hétjuskap f>inn

& strætuuum í dag, og hvort þú munir lifa

eftir allan áverkann. En eftir því sem
mér sýnist þ& hefir aumingja Mike veríð

hétjan; það hefir veríð heljar högg sem
hiin fékk á höfuðið; það hefði klofið

hai/sinn & einhverjum".

"Ég vildi að þú hefðir vit & að þegja,

Frank, og skifta þér ekki af því sem þér

kemur ekkert við", sagði faðir hans reiður.

"þú gefur tungu f>inni ofmikinn taum!"

"Það var ekki ætlun mín að ergja pig",

sagði Frank, "og bið ég f>ig fyrirgefning-

ar ef ég hef sagt . nokkuð, sem þér hefir

"lislíkað. Eg m& ekki við því nú sem
stendur að hafa þig upp & móti mér, því ég
I>arf þinnar hj&lpar með".

"Hvað viltu nú?" urraði gamli mað-
urinn vonskulega.

"Það er það sama og vant er", sagði
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nnjKÍ maðurinn dálftið hikandi og andvaip-
aW þunílega; "irig vantar peninga faðir".

"«g vantar þa» sem pt ekki getur
fengið". sagdi faðir hans önnglega; þú ert
farinn að verða alt of eyðdusamor, og er
nú þolinmæði mln nœrri þvf á enda, ekki
•íðnr en peningar mfnir. Ég get enga
peninga látiö þig f»".

"þú getur aldrei látið mig f& peninga
síðan þemi b flækingur Jack Ruel
kom í húsið", svaraði Fraftk reiður, ''en
hann fœr alt sem hann viU og þarf, hann
tæmir vaaa pína, ég vildi að íjandinn tæki
við honum! þvf gat innbrotspjöfurinn ekki
drepið hann?"

"Eg vildi hann hefði gert pað", sagdS
gamli maðurinn f hAlfum hljóðum. "en |>a^
er ekki til neins að óeka, hann er hér, og
við veröum að gera okkur gott af þvf

',

"Er enginn vegur til að loBaet við
hann?" epurði Frank biturlega, "Getur
f>ú ekki keypt hann til að fera héðan og
halda eér saman. Ertu nú viss um að þa*
8é ekki öþarfa hrœðsla f þér við hann?'
Getur hann gert þér mikið ilt? Faðir pt
œttir að treysta mér, og segja mér hvemig
4 þvl stendnr að pessi maður hefir þig á.

slnu va. ;, tvö höfuð eru betri en eitt; f>að
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gæti ekfcv að við ffstum bAðir til samans^
fandið ráð til að losast við hann prí ég aé
aö hann ep að beygja þig til jarðar".

••Nei. Frank", tvaraði Mr. Meltoa>
^'yggur. *'Það er ekki til neins; |>ú gstir
ekki hjálpað mór. Pantnrinn veit hva*
hann m4 bj<3ða B^r. Á meðan hann lifir er
égalgerlega & hans valdi. Ég hélt hann
danðann fyrir mðrgnm árum; l)að fórat
skip sem hann var A, og það var sagt að
allir hefðn druknaö, sem i þvl vopu. En:
honum hefir einhvemvegin verið bjargaO^
vo hann gæti elt og kvaliö mig. Og það^
sem verra er, er |>aÖ, að ég held að hann
viti af manni, sem gœti ger migt öreiga et
hann fengi þær upplysingar, sem Ruel
getur gefíð".

„Ég kenni f brjösti um þig, faðir og
vildi feginn hjálpa l>ór, eféggæti", sagði
Frank alúðlega, „en ég verö að fA peninga
hvemig sem A stendur. Ég A ekki einn
eyrir til í eigu minni, og er nú í stökustu
andrœðum*'.

„I>vl flýtir fú þér þé ekki aögiftast
Estelle Harcourt? Þega* þú ert giftur
henni hefir þú alla þA peninga sem þú.
þarfnast", sagði firamli Melton, „og I>arft«.
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í>á ekkUengur að leita til mín í þeim er-

indagerðum'S

„Eg hefi re/nt pað", svaraði Frank
<5landarlega, „en I>að kemur ekki upp á
neitt; b»ði hún ogforeldrar hemnar segja
Að pað hafiekkert að þýöa að flýta gifting-
unni, og verð ég að láta mér það vel Uka^
En á meðan verð ég að skemta mér og til

ÞesB I>arf peninga. Þú pekkir p&ö. Heyrðu
faðir, þegar ég nefndi skemtun datt mér
þetta 1 hug. Líttu á, hvemig líst pét á
þettaandlit? Erþað ekki fallegt?" Og
Tim leið og hann tálaði t<5k hann upp úr
vasa sínum L.ynd af Alice Biake og rétti

honnm.

Þegar faðir han8 leit & myndina, brú
honum. Hann starði á hana um stund og
ogspurði slðan: „Af hvaöa stúlku er
þessi mynd, Frank?'

„Það er mynd af ungu stúlkunni, sem
þú varst svo góður aö gefa mér leyfi til að
heimsækja og giftast, ef m(5r Ifkaði. Én
þú þarft ekki að sjá eftir pví loforði, því

ég mun viiria fara að nota mér það, þvf
hún er fátæk vinnustúlka, en ég er trúlof-

aður einni rfkustu stúlkunni í borginni:
Þúhefðir heldur ekki gefið það leyfi, ef þú
hefðir ekki verið viss um að ég mundi
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aldrei nota þafi. Þú vissir að ég var ekki
»vo vitlaua. En því brá þér, þeRar Þú
sást myiidina? Þú hefir varla séÖ þessa
stúlku".

„Mér fanst að ég kannast við andlitið"
var Bvarið. En hvað heitir hún?*'

„Hún heitir Alice Blake, og er Ijóni-

andi falleg. Þykir þér hún ekki vera
þaö?".

,.Jú, hún er indislega f«gur", sagði
gamli maðurinn stillilega, Hvar kyntist

J>ú henni?"

„Hún vinnur hjá Mr. Harron bók-
bindara. Ég kom oft til hans, til að vitja

um bœkur, sem hínn var að binda fyrir

mig. Þegar ég s& hana, bað ég hann aö
gera mig henní kunnugann, og hann gerði
'að".

„Á hún foreldra?", var næsta spuni-
mg Meltons, og var hann nú mj«g á-

„Nei, hún á ekki skyldmenni & lífi

það ég til veit", svaraði Frank. „Möðir
hennar er d&iu fyrir mörgum &rum, en fað-
ir hennar er nýlega d&inn, Hún hefir

gamla fóstru hj& sér, og er það víst eina
manneskjan, sem hugsar lun hana, nema
iiinn a&kiftasami piltur, Hugh Hourton,

m^^
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sem hótar mér «llu hí5rðu, ef ég fari ;^la

meö bana, en é^ skeyti lítið hótunum hana
og mun gera pað st'm mér vel Ifkar, ef ég
þekki Bjálfan mig; hvað sem (tðru Ifður'

.

„Og faðir hennar er nú d&inn ?" sagði

íaðir hans spyrjandi.

„Já; f>að var eitthvað dularfult meö
hann. Það eru að eins fáir mánuðir siðan

hann flutti sig í þeBsa borg. Og Alice hef-

ir sagt mér, að það hafi einhver maður
etolið undir sig aleigu föður sins, og að
faóir sinn hafi fengið Hugh Hourtcn ein-

hver skjíJl þvl viðvlkjandi og beðið hann
að reyna að hafa upp á pessum þorpara,

og ef Hugh tækist það, frði hún stórrlk.

Ef ég héldi aö það vœri nokkuð satt í þessu
veit ég ekki nema að ég hugsaði mig um,
áður en ég gengi að eiga Estelle Harcourt.

Þvl satt að segja fellur mér Aliee mikið
betur f geð, og að frföleika ber hún langt

af hinni. En ég b/zt ekki við að hún
verði rík, svo ég [fer eftir gamla máltæk-
inu, að: betra er að hafa einn fugl f hendi,

en tvo í skógi". Þö dettur mér ekki 1 hug
að sleppaAlice Blake algerlega;ég verðað
hafa hana Ifka, hvað sém það kostar*.

Þaðvarð nú þögn um stund og var
gamli Melton 1 þungum pönkum. Loksina
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leit hann á non sinn og sagöi: „Frank.
Kgerbúinnað breyta skoðnnum minum
peesari stúlku viðvíkjandi. Ég aumka
munaðarleysi hennar. ÞúmAtt ekki tœla
hana, og verður að hœtta að heimsœkja
hana, ef þú ekki ætler að gtftast henni. Ég

'^w.f^f?'''
^'^i^^l^ilnÍBlega, aðég vildi

mikið heldur að pn »ttir hana, heldur en
JííStelIe Harcourt".

„Ég er ekkilj>ví skapi að spauga
núna, faðir minn'f , sagði Frank öþolinmðö-
lega. „Eg kom til I>es8 aö fá peninga hjá
hjá J>ér, og ef þú getur ekki I&tið mig fá
Þ&, verð ég að reyna að fá þá annarstaðar,
og vil að þú segir már það strax; en talir

/'* ^ spaugi við mig núna".
,ifig segi í>ór alveg satt, Frank, að ég

er ekki að spauga; mér er hrein alvara; ég
fiBn til hluttekningar í kjörum í^essarar
stúlku, og vœri mér hin mesta énœfeja að
í>ví, að pa giftist henni. Ég gæti bezt
^aö, að það yrði þér fyrir beztu þegar
fram í 88f^:ir, þó að híSn sé fátœk. Svo
œttir þú að gæta þeps, að hún er munaðar.
laus, ung og sakiaus og ber traust til þín.
Það vœn samvizkulaus þrælmenska að
tœla hana og svfkja og með því, aðeyði-
leggta hana algerlega".
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„Það erunclarle^t að þú skuiir ekkí

hafa hngsað þt^r þetta fyrr", sagrði unRÍ
maðurinn fyrirlitlegn. „Ég hefi aldrei

heyrt (>ig tala svona fyrr, og er þvi hisba

að he^rra þig alt i einu fara að prédika um
r^ttlæti. Það er svo ólfkt I>ér. að óg er al-

eg vÍM um að þá hefir einhverja áetæðu,

sem pú vilt ekki segja mér, en hvemig
sem það er lagað, þá er það orðið of seint

Kg get ekki fylgt ráðum }>inum. Ég get

ekki heiðarlega hœtt við Estelle, þar sem
trúlefun okkar er opinber og verð ég að
giftaat hanni, og ég er eins fastráðin 1 því

aö heimsækja A.Iice Blake, hvað geni af

þvl hlýzt".

„Hlustaðu á mig, sonur minn", sagöi

gamli Melton einlœglega. „Estelle Har-
court er ein af þeim stúlkum, sem hugsar
hara um auð og upphefð, og þö að pú yfir-

gœfír hana við altaríð, mundi hún ekki sjá

eftir þér, pvt hún veit ekki hvað áster,

hún álttur þig eins rfkcim og hún er sjálf

ogþess vegna jMu-^í hún |>ér. Og|>(5

hún vœri gift þér, ef sú frétt kœmi að ég
væri öreigi, f>& mundi henni ekki þykja

meira fyrir aÖ skilja við í>ig, heldur en að

bustaaf sér flugu. Þettaveiztu sj&lfur, og
pBLÖ er heldur ekki dmOgulegt að ég verði
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allelaus. ^egs veKim bið «'.« þi^ að huina
Þigv^l um Mur en ^ú stfgur það spor sem
Þúætlarþép. Eg tek íruð u: r til vituis að
éRr4ðleggf>érl)etta,|)éptil g<Jðs, 4 bið
ÞiK enn einu sinni að gœta ]>in Aðup en
Pað er o£ seint'*.

,,Að |>ú vepðip «peigi, fftOÍp mi„n?"
8agðiifpankof.rhI(5hæðnÍ8lega. „Þú get-
up ekki talið mop tpú i,m þ&d. Ég veit of
vel um efni þln til Jhíss. Égveitaöf>6

m^^u ^*""*^ *'^^^ °"»»* «n hálfamiUWn doUapa f hPemum peningum, og ég
veit Ifka að ^ú ept of gætinn til þess að ^
tekir nokkuð það fyrip, sem D6 gietip fapað
Þvi öUu viö. Hvaða vald sem Kuel hefip
yfir Þép, veit ég ekki, en hvað sem þ ep
Þopi ég að segja, að það ep ekki svo' kið
að hann gœti tekið meirí pf rtinn af eígn-um pmum. Svo það ep «kki tii u inB fypip
Þig^ að reyna að hr«- mig uæð svona

,,Ég œtla ekki að peyna lengup að
sansa þig, Fpank. Eg ep búinn að aðvapa
í>ig, og ef þú skeytip því ekki, getup hú
ekki kent mép um þó iUa fari fyrip bép ef
^ú yilt sjálfum f>ép vel, í>4 giftst Þíi Aliœ
Blake. fcn ef þú fepð iUa með hana, munt
po sjá eftip þvf svo lengi sem þa lifir".
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„Ég verð að taka afleiðingarnar, af

því sem fyrir kann að koma", sagði Frank,

og gekk í burtu frá föður sfnum blístr-

andi.

IX. KAPITULI.

Jack Ruel leiiar upplýsingar.

„Fáum dögum eftir að brotist var inn

1 hús Meltons, mátti sj& Jack Ruel ganga

|>aðan hvatlegaog var hann órólegur á

svipinn. Hann var að tauta eitthvað fyrir

munni sér. sem liktist þvf að hann væri að

heitast og formæla einhverjum.

Loksins var hann kominn á Nassu-

stræti og flýtti hann sér eftir þvf þar til

hann var komínn að stórri byggingu. I

henni voru margar skrifstofur lögfræðinga.

Þar gekk Ruel upp stiga f>ar til hann var

kominn upp & 3. loft. Hann staðnæmdist

þar við hurð, sem nafnspjald var á og stöð

á þvi: Antony Stone málafærslumaður og

lögfrœðingur. Ruel opnaði dymar og

gekk inn að skrifborði. Fyrir innan borð-

ið satmaður, á að gizka fímtugur að aldri.

Hann var harðneskjulegur að sjá; sköllótt-
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nr var hann og gljáði á skallann 1 gasljós-
birtunni, þvf pó það vœri albjartur dagiir
og sölskin úti, þá gátu sölargeislaniir ekki
komist inn í skrifstofu lögmannsins. f
dimmu horni á móti lögmanninum sat
aumingalegur drengnr, sem leit út fyrir að
vera ekki eldri en 14 ára, en að dæma eftir
klæðnaðl hans, hefði maðui- getað ímynd-
að sér, að hann væri miklu eldri, ef ekki
sást framan í hann. Hann var klæddur í

uppgjafaföt af lögmanninum; buxnaskálm-
unum var brett upp til að gera þær mátu-
legar. Vestið náði langt ofan týÚT mittið
og treyjulöfin sópuðu gólfið, Andlitið var
öhreint og hárií ögreitt, Ef gætt var vel
að honum, var hægt að sjá að hann var
ekki með öUu viti. Hann var samt ekki
8VO vitskertur, að lögmaðurinn gæti ekki
haft not af honum.

Þetta var sami drengurinn sem Hugh
hafði bjargað úr ánni nokkrum dögum
áður.

Þegar húsbóndi hans var að sinna
«tarfa sfnum, sat drengurinn grafkyr og
var að leika sér við tömdu rottuna sfna
Þaðvareins oghúnskildi hverja hreyf-
-ngu hans; hún faldi sig í hári hans, vös-
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nin eða barmi, eftir þvf Bem hann benti

henni.

En á meðan hann lék sér talaði hann
ekki orð. og ef rottnnni varð á að gefa

hljóð af sér, þá þaggaði hann niður f

henni með þvl að rétta npp fíngurinn, og
gaut hann þ& augunum til húsbónda síns.

hann hefði þ<5 ekki |>urft að öttast hann f

þetta sinn, þvf hann var svo niður sokkin

1 lagaskruddur sfnar, að hann heyrði ekki

þegar hurðin opnaðist og Jack Ruel gekk

inn. Hann leit ekki upp fyrri en gestur

hans ytti við honum og sagði: „Sœll

Stone. Hvemig Ifður þer, gamli kunn-

ingi?"

„AUvel", svaraði lögmaðurinn, J>egar

hann leit upp. „Hvemig llður þér sj&lf-

um? Hvaðerað?"
„Mikið er að. Meira en mér hefir

getað dottið f hug að yrði að. Er okkur

óhætt að talahér?" spurði Ruel og leit f

kringnm sig.

„Alveg óhætt", sagði lögmaðurinn og

stóð upp og lœsti dyrunum. „Seztu niö-

nr«

Ruel tók sér sæti.

„Jæja þ&", sagði hinn. þegar hann

var seztur aftur. „Hvað er pá að?"
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„fcaö er alt ilt aö", sagði Ruel óánæga-^
lega og leit áhyggjufullur framan í Stone.
„HvaÖeigum við nú að gera? Éger bú-
inn að tapa skjölunum".

,.Nei, |>að er ómögulegt!" sagðiStone,
og lýsti sér ótti og efablendni í málróm
hans.

„Það er alveg satt", stundi Ruel upp.
„Hvemig atvikaðist það?" spuroi l«g-

maðurinn.

„Þau voru tekin úr kistu minni nött-
ina sem brotist var inn í húsið", sagði Ru-
el. „Þjófurinn tök lykilinn úr vasa mín-
umogopnaði kistuna; síðan hirti hann
það sem verðmætt var og þar með voru
skjölin. En hann skildi lykilinn eftir í

skránni".

„Er þá ekki mjög líklegt að Mr. Mel-
ton hafi leigt pjófinn beinlfnis til að n&
skjíJlunum".

„Mig grunaði að hann hefði keypt þjóf
inn tiljjess að drepa mig. En ég er hér
um bil sannfœrður um, að hann hafði
enga hugmynd um að ná í skjölin, þvf ég
hefi látið hann halda að ég hefði þau ekki
hjá mér. Og þótt ég s<^ nærri viss um aö
að hann hafi verið eitthvað viðriöinn morö-
tilraunina, þá er ég viss um að hann hefir
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^kkiskjölin. E£ hann hefði þau, fœri
hann að verða djarfarí við mig. Enef
hann hefir samið við þjófinn um að koma
mér frá, erum við í mikilli hœttu, því þjóf-
urinn mun ekki verða lengi að hugsa aig
um aö fara meö skjölin til húsbónda slns,
til þess að vita hvort pau eru nokkurs
virði. En ef það hefir ekki verið tilgang-
ur hans nema að eins að stela einhverju,
f&ereins víst að hann eyðileggi skjölin,
þegar hann sér að þau eru honum <5nýt.

Hvaða ráð leggur pú nú til?"

Lögmaðuriiin þagöi litla stund, og
sagöi síðan:

„Þetta er iUa lagið m&lefni, Ruel. Ef
við erum búnir að tapa skjölunum alveg og
Melton kemst að |>ví f>á er vald þitt á enda
ogpeningainntekt okkar lika. Hugsaðu
péT |>að bara, hvað hann er ríkur. Það er f

minsta lagi fjögur hundruð þúsund, sem
hann hefir í peningum, og ef við hefðum
getað haldiÖ honum á okkar valdi, þá hefð-
um við getaö haft í minsta lagi helming-
innafpeim. Það er of mikið að tapa pvl
öUu, Ruel, fjarska mikiðl Ég má bara
ekki hugsa um það", og tárin glitruðu í

angum maurapúkans.

"Hvað er pá til bragðs að taka", sagði
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Ruel, reiður, "það er ekki til neins að
skæla yfir því sem komið er, eins og þér
seRÍð, en það batnar ekki þö við sitjum
hér og berjum okkur út nf því. Einí veg-
urinn sem ég sé, er að reyna að bœta úf pví
sem komið er upp á einhvem máta, til þess
kom ég til þfn, mig vantar hjálp þfna"

"Þú mátt ekki vera ofbráður", sagði
lögmaðurinn, og var nú alt í einu orðinn
spekingslegur, "þú verðnr að gefa mér
tfma til að hugsa". Sfðan hallsði hann
höfðinuframm á hendur sér og var nú
lengi f þungum pönkum. "Mér er ómögu-
legt að finna nokkurt ráð", sagði hann eft-
ir langa }>ögn, "nema með þvf móti að við
tökum þriðju persönuna okkur til hjálpar".

"Það má hreint ekki eiga sér r«að",
sagði Ruel. «Það yrði til þess að skemma
alt, pess færri sem eru við það riðnir, pess
betra. Eg hefði ekki tekið þig f félag
með mér ef hjálp pfn hefði ekki verið mér
nauðsynleg".

"Ég veit það", sagði Stone; "og mér er
eins illa við að þurfa að fá hjálp, og þér er,
en ég sé samt ekkert annað ráð, og ég held
að pað geti ekki verið nein hætta meö þá
manneskju, sem ég hef f huga, p&ð er ekki
uauðsynlegt að taka hann í félag með okk-
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ur, það dygði bara að borga honum fyrir-

hOfii sfna, og hann segði aldrei frá neinu
e£ viö tœkjum eið af honum fyrirfram, þvl

hann er einn af f>eim fáu í heiminum, sem
er mjOg varkár með orðheldni og áreiðan-

legheit öll. Og hvemig hann komst 1 þá
stOðu sem hann er í, get ég ekki skilið".

"Og hver er pessi fyrirmyndar maður
þinn'', spurSi Ruel.

"Hant er sjálfstœður lögregluþjönn",

sagði Stone, ''og heitir Israel Sharp, ef

pað er nokkur maður til sem getur hj&lpað

okkur, J>á er það hann; það er ekki sá rœn-
ingi eða pjófur til 1 New York, að Sharp
viti ekki um háttsemi og hybyli hans."

••Þú œtlar
f>(5 ekki aÖ gefa honum allar

skyrslur þessu máli viðvíkjandi? það gœti

orðið hættulegt", sagði Ruel.

"Eg segi honum ekkert nema pað allra

nauðsynlegasta", sagði Stone; "eg hef vit

fyrir .Qtr. Ef ég get fæ ég hann til pess

að gera þetta &n þess að segja houum neitt.

Þess meir sem ég hugsa um þetta, þess

auðveldara finst mér |>að ; svo er I>að eina

ráðiö; og megum við nú engum tíma tapa,

Ruel", sagði lögmaðurinn, og leit iUúð-

lega til drengsins.

"Já, herra", svaraði drengurinr. og

H'" w
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stökk á fœtur, en ^ttan flýtti aér ofan í

vasa hans.

"Ég f>arf að senda I>ig nieð bréf" sagði

Stone, (^ fór að skrifa.

"J4, herra", sagði drengurinn aftur,

og lét á 8ig hatt, sem var honum mikið of

stör, síðan beið hann eftir nœstu skipun.

Rottan var að smá gæjast upp úr vasa hans
og horfa & skalla hösböndans.

"Þarna',, sagði lögmaðurinn, og fékk
drengnum miðann, sem hann var búinn að
skrifa á. "Farðu með þetta til hans Izzy

Sharp, leynilögregluþjónsins, þú hefir far-

ið til hans áður og veizt hvar hann á heima,
en passaðu að tá engum þenna miða nema
honum sjálfum, heyrir pú það?"

"Jft, herra", sagði drengurinn og
glotti, "við heyrum það b&ðir, Nip og ég,

er ekki svo Nip?" og horfði hann spyrj-

andi & rottuna, sem tfsti, eins og hún vœri

að svara honum.

"Flyttu pér nú", sagði lögmaðurinn,
*og passaðu að gera rétt, eða ég lem á þér".

"Nip skal flýta sér", hann gerir pað
æfinlega, og hann gerir alt rétt.

**Ef |>ú hugsar ekki betur um það sem
ég segi þCtr, og minna um þetta kvikmdi,
akal ég snúa það úr hálsliðnum einhvem-

U.t"

•>'.-

•y*:-
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tíma", sagði hósbóndinn. sem var nú orð-
ijin reiður "burt meö j>ig'\

"Þú gætir ekki snúið Nip úr hálsliðn-
um", sagði litli Katogglotti; "þii veizt að
þú reyndir f>að einú sinni, og hann beit
þig 1 fingurinn, ha! ha! Nip beit þig 1

fingurinn og það var heilan mánuð að
batna, en ef pt dræpir Nip, þft tapaðir pú
okkurbáðum, ég yrði hér ekki án hans,
hann er leiðtoginn minn, hann stýrir mér
þegarviðförum út, tvö tlst I>yða að halda
áfram, þrjú tfst að fara til baka, eitt tlst

aö standa kyrr og fjögur að flýta sér, svona
höfum við |>að, er ekki sve Nip?"

"Œtlur |>ú ekki að fara", tískraði lr»g>

maðurinn, og |>reif upp blekbittu til að
kasta i hann.

"ViÖ erum að fara"^, sagði drengurinn,
dálítið hræðslulega. "Ég er hræddur við
þig I>ó Nip sé þaö ekki". Slðan flýtti

hann sér út og lét aftur hurðina, sfðan hló
hann eins og áður.

"I^g drep þetta kvikindi", sagði lög.

maðurinn, I>egar hann heyrði hláturinn.

"Hvaða kvikindi?" spurði Ruel,
"drenginn eða rottunaV"

"Bæði", svaraði Stone heyptarlega,
þau kvelja mig áii afláts, hvort sem dreng-
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nnnn er nélieKt mér eía ekki þA er andlit

kvoldm Þegarég «tla a8 í^ a« «>fa »é é»

«st tlst l>e8eu kvikindi hane, og ef bal

ri ''Í 1"^' ''^""'' ^»" *« ^»*ur nm a« þesei rotti væri fjandinn sjálíur

hrafasvðrtu augum fer hrollur um mig all-
an, það er eius og rottan hafi mannsvit. og

V.8 kvik.nd.a, Því ég veit að það hatar

Þau h,4 j.ér þegar að þau ónáða þig evonaf

"

spufði Kuel.

"Af pvl ég mi til", sagði Stone ergi-I^, "ég losaði þan við mig einu sinni.Eg kom drengnum fyrir i munaBarleyB.
mgjastofaun, en þá hafði ég engan friö, égga hvork. neytt svefns né matar, ogl
nðttnnn. voru ötal glottandi píkar 1 kriní-

flokk., þe.r yrnut hœddn mig eBa isökuðn,
þar t.1 ég var nœrri búinn að missa vitið

?K^,.v"*í°'"' «**»«"' ««»^ ntoum
*g hrOkk v.ð ef hurð var opnuð eða I«tin
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aftur, ég horaðitt dag frá degi og hefði

irkilega dáið ef ég hefði ekki tekið haun

heim aftnr. Ég mnn aldrei reyna að losa

jEÍg við hann aftur. Nei aldrei—aldrei!"

"En að þú skulir þora að senda hann

með svona Arfðandi bréf, eins og |>a6 sem

þ6 fékBt honum núna", sagði Ruel hissa.

"Ég gœti ekki fengið Areiðanlegri

sendÍBvein heldur en hann er", Bvaraði

lOgmaðurinn, þvf hann er Blœgvitrari en

nokkrum gœti dottið f hug sem Bœi hann,

og Bvo er hann Ifka bvo lítið upplýBtur að

hann er bezta verkfœri, og er mér alveg 6-

mÍBBanlegur, ef hann óuáðaði mig ekki

Bvonan

"Hvar fékstu hann?" spurði Ruel.

',Af piötum bæjarins . Móðir hans var

sett í &ngelsi fyrir drykkjuskap, hún var

búin aö vera par nohkra daga |>egar ég s&

hana, ég var aö finna fanga, sem ég burfti

að flytja mál fyrir, og sA ég {>& drenginn

þar, hann var þA buina að nA rottundi og

temja hana; ég kendi f brjóst um hanuAsetti

mér að reyna að fA móðir hans lausa, en

þess þurfti ekki, hún fékk lausn þA sðmu

nött, ég meina ekki að mennimir hafi

leyst hana—hún d<5; ogég kendi svo mikiö
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tinni, eda hvað Kat eg <HtMt þegar h6n var

daaðf'
"Ég veit |>að ekki". sa^i Knel, "hvem-

ig Ktti ég að vita þaby Eg veit bara að

|>6 gstir ekki gert neitt fyrir aðra leni þt^r

«M ekki hagor f. Og ég er annterðnr

mn það að þú hefir haft göða og gilda á.

ttnðn til þeas að vilja hjálpa þeini, þetta

er ég vitt nm, og p^ að þ6 talaðir þar til á

dOmtdegl gætir |>ú ekki tannfært mig um
að þrl vœri ekki tvo*\

„Ég mnn ekki reyna það. Þúheíir

fallkominn rótt til |>inna tkoðana, en hng*

myndir fínar breyta engu".

Það var tkellihlátur, tem br ^nda á

þetta tamtal. Þeir litu báðir upp og tlu

að dymar voru opnar og Rat ttóö á miðju

gölfi og horfði k þá. Hvað lengi hann

hafði ttaðið þama vistu þeir ekki, I>ví það

heyrðitt aldrei til föta hant |>egarhann

gekk um.

X. KAPITULT.

Rai kemur tneð óþœgilegar geígéiur.

,
JUthi kvikindið |>itt!»* ötkraði lög-

maðurinn. „Hvemig dirfitt þ6 að opna
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hwtðin^ án l)eM •ö 1441» heyra lil bfn, [<»
•tMHÍa iMmia og hlniU á Mmtal okJiarr

„Ég opiiaði ekki hurðina'S Mg«i dreng.m jin. „Þa« var vindnrinn em gerði þa«
Vindnrinn er kátur piltur, skal ég seSa
ykkur og gerír það lem honum ýniitr^ú
getur heldur ekki náð í hann, ekki fremur
en Nip. Vindurinn getur bitið Ifka 4 vet-
uma, er ekki avo, Nip; Munt er hann allra
TiBniti pUtur. Hann tegir mér ogKip
kemtUegar BögurDegarviðliggjum vak.
andi uppi 4 hanabj4lkalofiinu, svo við

„Hættu |>eMu rugli og bluataðu 4
mig", aagði lögmaðurinE reiðui^ieira 'W

sLÍ!
'''' '"''^ '^"^ a£^;^Wu

mJ4, herra, og Nip 04 hann Ifka", saffði
»«t glottandi. „Nip «éT hann «vinWa:
•r ekki svo, Nip?*» ^ *

„Kemur hann?*' spurði Stone.
„Hann kemur strax", sagði Rat stilli

lega.

Bwrt með |>ig þ4-, sagði hósbóndi
hant. fig í>ar£ þln ekki meira í dag, og
PMia»ii að «ara beina leið heim. Vertn
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.Húsmöðirinekki að flækjast uiii strætin

kann að þurfa þín heiina'".

„Auðvitað |)arf hún mi^. Hún f)arf

mig og Nip æfinlega. Hún er góð hós-

möðir. Hún er niér l)etri en móðir mín
var. Samt er ég aldrei eins ánægður í

þínu húsi og ég var hjá henni par sem ég

fann Nip. Mömmu var iUa við Nip, eius

og þér, og hún re/ndi einu sinni að drepa

hann, en þá beit hann hana. eins og þig.

En heyrðu, húslxíndi, viltu trúa? Hann
Nip segir að hún hafi ekki verið móðir
mfn. Hann segist hafa heyrt þig segja

það, og svo hefir vindurinn hvíshið þvf að

mér Ifka. Ég spurði húsnióðurina að því

einu siimi. hvort Nip hefði sagt mér satt.

Húii föhiaði fyrst. Svo roðnnði hún, sfðan

lagði hún hendiiui á hr>fuðið á mér og

sagði: ,.Auniingja drengur!" og gr<'t.

Okkur Nippótti slæmt að sjá hana gráta.

Nip þykir undur vænt uni hana og borðar

oft hrauðinola úr lófa hennar".

..Farðu, vitfirrin'^ir:" grenjaði lögrnað-

urinn. og titraði af reiði. „Farðu áður en
ég drep þig!'', og rauk á fætur til að ná í

drenginn.
En Rat skaust út hm dyrnar og ofan

stiganii skellihlægjandi, eins og hann var
vanur.
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Wl Sharp kom inn {til þ,;^, %l
Þeir nú að ráðfiera sig við h«i,n.

'

^
Xr.. KAPITULI,

~^^<«^1<< MeKmT,ii-Emil(r1hir,-ourt.

Frank Meltonhafðina-gakænsku eg
sl«Kv.zk„ „I að bera ekki riðnr en sam
v.^feuley8,: einnig var l.ann 4g»t«r mann-
Þekkjan 0« var eins fljótnr að sjá tilgan^
annar.,. 0« hann var fljötnr að hvlja sin.r
Hannhafðiheldnrekki tert aðalskW Ir
lrfe^r4ðve,.,l„ioKréttv,si.svoha..n«eit
aðiffiðvænen.s o^. l.«-ttuspil o^ «ð hver
n,aðurl.efði -tt til að nota .. vang* o"

llka vel æfður peninKaspilari.

. *^" f»^" fy""- olla hans mannþekk-
ms,, og stegð gat ha„„ ekki komist að

Bkihð
( þvf, af hverju skoðanir tfiður sfnsh»fð„ svona alt fei„„ breyzt til ha,.da Al-ice BUke, Þett« fa..st „onum Wði leið-nlegt 0« ötegilegt, ,,vrs,ða„ .laek Buel
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hafM komið 1 h6s fOður hans, hafði Frank

ekki að eins haft minna frjálsrœði og pen-

inga, heldur hafði Ruel lika neytt gamla

Melton til að gera sig kunnngann Har-

courts fjOlskyldunni. Sfðan för hann að

l^^ja leiðir sínar pangað og reyudi að nfc

hylli unnustu Franks. ÞÉtta sámaði hon-

um, p6 hann reyndi að lata ekki merkja

l)að á sér, því hann var of stör upp á sig til

þess, en nú ásetti hann sér að flyta gifting

sinni alt sem hann gæti; ekki af þvi að

hann elskaði Estelle Harcourt, þvf hann

bar hvorki ást né virðingu til hennar, en

hann vissi að hún var staðfestulftil, léttúð-

arfull og kærulaus, Ifka stolt og st<5r upp á

sig; en hún var lika ein af rikustu st<>Ikum

í boi^inni, og [>að voru peningarnir, sem
Frank hugsaði um. Þess vegiia ætlaði

hann að giftast henni. Hann vissi ekki

hvaða áhrif komur Ruels kynnu að hafa á

hana, þvi Ruel bai* sig herramanulegu og

var greindur og mælskur þegar hann vildi

pað viðhafa, og s& Frank nú ekki annað

ráð eii að festa s«'r hana algerlega, til þess

að n& í peningana, sem hann ætlaði að

brúka til þess að útbúa praktugt heimili

handa Aliee Blake, þegar hann væri búinn

aðn&henni ftsitt vald. Þetta var hann
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búinn að útbúa 1 huga sínnm. En hvern-
ig honum tókst það, kemur fram seinna.

Þegar Frank var búinn að fastráða
hvemig hann skyldi koma ásetning sínum
fram, lagðihannafstaðtil aö finna Est-
elle Harcourt; þó hafði hann verið á dansi
með heuni kveldið áður.

Þegar hann kom að húsi Harcourtg,
opnaði þjónn dyrnar og vfsaði honum til
stofu. Eftir litla stund kom Estelle inn f
stofuna og settist á legubekk. 8lð «n l)eið
hún eftír að hann byrjaði gamtalið.

„Þft ert víst hissa, Estelle, að ég skuli
vera kominn að heimsækja þig í dag, því
það eru að eius fáir klukkutímar síðan við
sklldum'".

„Já. satt að segja er éjv uálfhissa",
svaraði eftirlætisbarnið og geispaði, ..Mér
kemur ekki vel koma þín hingað í dag.
Smiðimir em að gera við eitthvað. og há-
vaðimi gerir mig ergflega. Svo œtlaði ég
að fara að búa mig rétt núna þegar pú
komst. Mr. Ruel hefir verið svo g(5ður að
bjööa mér að keyra út með sér f dag. Hann
er vemlega skemtilegur maður'.

Frank varð scítsvartur í framan við
}>essi orð, en náði sér samt fljótlega aftur,
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éöur en Estelle tök eftir pví, og sagði

þnnglyndislega:

„Er það rétt af þér, Estelle. að vera
að skemta pér með |>eini manni, sem þú
ert lítið kunnug; er pað beiðarlegt fyrir

þig, þar sem þú ert mér trúlofuð. Svar-
aðu mér þessu, elskan míii ?"

.,Kg skal svara þér með annari spuni-
ingu'-, sagði stúlkan fyrirlitlega . „Er
það siðferðislega rétt eða heiðarlegt af f»ér.

Mr. Melton, að heimsækja verkastúlku og
skemta f>ér mí)ð henni, þar sem þú ert trú-

lofaðurméry Égfyrirmitt leyti get ekki
séð mikinn mun á framkomu okkar í p&
átt, hvað sem'þérkann að finnast um
það"'.

Frank Meiton kafroðnaðl. og eitt

augnablik var hann orðlaus. Hann gat .

ekki ímyndað sér hver hefði fr»>tt hana
á þí^ssu; varð hann nú hræddur uui að
hann mundi tapa ííllum auðnum, sem hann
var búinn að fastráða að ná í. Hann
fann strax að Estelle var hrædd um hann.
og var það niikil böt í niAIi. Henni hlaut

þá að þykja vjint um hann. og við paÖ
lifnuðu voiiir lians aftur.

Og í^að var satt að Estelle elskaði

Fronk eins hei tt og upplag hennar leyfði.
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l>egar Mr, Melton ^»i henni »6 Z,"'«nn v«„ aí hei„,s«kja aír„ stílku. TZKera, hann til þess «« komas, f veK Zl
«« s-,„„r sin„ t«l,li Ali,.e Blnke E„hvers veg„a honum varsvo a„t „„, »««
varho„„n,sj«f„„,

,,ezt k„„„„«t. Ha^'var fastr4a,„ r a« rey„„ „« v,.„„h. l,„„a .^rf h„„„ «„t,, „ð f* ha„„ fvrir te„«.ladött

u,„ «í'^r'\
'^^' '"^'' '"•«' «"'' ««' f«rn,„ „9 e t,„ !,„«„ þi,„, ^„^„.vurt „K-.r-. s„KðiFrank blfðlegn. .,E„ é^ vo„„ „ð

| í tm
ertsvogr..„..l„gt.kkirmi«svovJ.

v^Hað Þ„ð ,.r e„g,„ sttílka ,il, se,„ ,„,, i^„sk..„,„l..gr„ að h,.i,„,a.kja ,.„ þi^r-
„(íetnr |.ú J>á Iwrið á ,„,;,; ,„•/ „ð Inf,

he„„s6tt stúlku „ð „„f„i A!,.,. W.,t f

.Xei, í'g IftT ekki á motl i,vi. ,,i.t.,„
íní"!-.sa«ðiFm„kei„l«.Klej,„' VJkv',
Bt he„„i hi4 Darrow g„„tl„,'^o,. '4;:^,''^

e^ tTnl!?r
"''7" ''''" '^--'"''^

tíKKert annað tynr stafni"

hre„,.k,l,„„
„,, k„„„as, við M". s„«ðiE^'-Ile, ,.e„ h.-.r ,.f,ir „.„„ ,^ „« ,„.,j„

«»'
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að gera byo vel, annadhvart að hætta að

heims»kja hana eða mig, Mér er sama
hvort er'S sagði hún ðlundarle((a.

,Er það mttgulegt, að annað eins og
þefta haíi stygt þig**, sagði Frank og iést

vera alveg hissa. „Elskan mín göðal Þ6
veizt að piltar verða altaf að ha£a eitthvað

Bér til skemtTinBr. Getnr pt ímyndað þér

að p6 ég eyddi svo sem klukkustund f nft-

vÍBt unnarar stúlku, að ég huc^BÍnokkuð

minna um [>ig? Þú sem berð af OUu kven-

fólki sem ég þekki, bœði að fegurð og
greind. Þú, sem ég elska betur en mitt

eigiðlíf, Ó, elsku Estelle mín! þú mátt

ekki l&ta |)ér standa & samu um mig. Þú
sem ert dagstjarnan mín (^ lífið í brjósti

mér. Eg get ekki lifað án þln. Ef þérer

það nokkuð á móti að ég sé að heimsœkja
{>essa láj;t staudandi verkustúlku, sem er

eins og skuggi f samunburði við þig, pk

skal íg ekki líta & hana framar. Ertu ekki

ánægð með þíið. Getui-i við ekki verið

sátt afturV"

Frank stdð nú upp og gekk til {^essar-

ar stoltu ungu stúlku. og kruup & kné hj&

tienui og vildi faðmu hana uð sér.

En Estelle lést ekki vilju p&ð og færði

sig frá honum, þ<5 að hjarta hennar berðist
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af Astaratlotum hans. "Þú ert slæmur, ée
trúi ekki einu einasta orði, sem þd seffip"
•agði hún ölundarlega, 'og ég er reið rið
*»ig. PÚBkaltekkihalda aö ég sé hneddnm þig fyrir ómerkilegri verkartúlku, eins
og að hún væri jafningi minn. j,ú métt
vera vies um J>að að mér dettur ekki slíkt í
hng % væri eins reið viö |>ig, ef þú vœrir
að 8kemta hCr við heatana |>lna eða hund-
ana ef f>að tæki huga þinn frá mér; því sA
maöur, 8em lætur skemtun halda ^r burtn
frá unnustu sinni, er ekki þess virði aö
eiga. Eg er viss um að Mr. Ruel gœti
€kki gleymt skyldu sinni 8vo ég er Ifka
sannfœrð um að ef ég g«fi honum nokkrar
mm8tu vonir þá yfirgæfi hann mig aldrei
nema ég segði honum það, þarna er hann
kommn, ég verð að fora að l)úa mig til
þess hann þurfi ekki að bíða". Eetelle stðð
Titi upp og lést ætla að farp.

Frank vissi vel að Estelle kærði aig
^kkert um Rnel, þvf hann gat lesið huga
hennar eins og opna bók. Hann vÍ8BÍ aðhún hafði lofast til að fara með honura til
þess að strfða sór, ásetti hami sér byf að
tóta hana hana ekki koma því fram.

"Er það ennþá ætlun þfn að fara með
Þessum manni?" sagði Frank kuldalega.
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"Audvitiið œtla
«''k að ha.aa loford

mitt", svaraði Estelle. 'Láttu pér elvki

detta f hiig að ég rjúfi orð mfn við svona
píissunarsanian luann til að kóknast þér"*
HínHn gekk hfin aÖ hurðinni.

•'Hættu Estelle", wigði Frank og tók í

hOnd hennur. Áður en þú franifylgir ætl-

an þinni, sein mun verðu þt'-r til sorgar í

framtíðinni, |>á bið «''g |>ig að hlustu á mig:
Ef |>ú ferð HM'ö þessum manni núna, stfg

ég minum fœti aldrei framar inn fyrir þegs-
ar húsdyr. Ég elska í)ig heitt og innilega,

en samt hef ég þá 8(5ma tilfinningu að ég
vil heldur tapa |>ér algerlega en að láta
þetta viögiingast, m<''r er það ómögulegt".

Estelle horfði framan íhann til að vita

hvort honum væri aðvara, og sýnðist henni
pað, hún gat ekki f>o'að þ& hugmynd að
hann yfirgæfi sig, svo híiú sagði: "Þú ert
ekki réttlátur, og ættir þú skilið að ég
hefði farið án pess að Tg hefði sagt eitt orð
til að haldíí þér. En þar sem við erum
trúlofuð ber fx'r að heyru sannleikann.
Mér pykir ekkert varið f Mr. Ruel, og þú
ert u& eini maður sem ég hef elskað og
elska. Nú vona ég þú lofir mér að halda
leforð mitt, vertu svo sæll á meðnn'\ sfðan
Ijeið hön eftir þvf að Frank kysti sig.

ir.. ••'I

j



AÍú-e Blake. 125

að scT, í>vl hann ásetti sér að lAta efcki und-
«n,h»nnsettihan«é8t(5lo«UðhH„«

að
hJiista á 8ig fát.iu aiiKnahlik.

•'Nú ert þú mln el8kiileK og trú heit-mey en Mr R„el ,ninn heit«8ti Cvimlrnann nat«r miir en «'ir v<.í* ^.^i,; i
'

A 1. .
*^ ^^* ^^*^ lívers veirna

n.érer,II„viíh,„„. „f ^.i„i .^j^^^f^'

^Du?íl,
'•'
"'""" ''"" '""'" °8 «-"!«»

™k8 h„nn ( burt.,, ef l>„a vœri eklci vegna
fí-íurmns, sem er honum hlyntur ^Z»igamals kunning8skap„r. or viU ekki ce™honum neitt 4 mci,^. svo Mr. Ruel n^a

"

m klu
( hú8.nu. Eg bý„ via !,„„„ h«ti

»"K «t Þvf
(,K vil ekki ver„ „,.,lir h„nn Tf.™,.o,„Þ,,^. , ^^,„^._,.,^^ ^^_^^^

K^

í-» ég l,«t„ h„n„ ,„^,^t j .^.j^

•

..4 konnefninn frí m.r. Þ„a er hl.ls t
seta„«„r„arey„„„,„askilja„kkur.

ekki
»t Þv f «8 h„„n verulet;« elski þÍK, nei hann- og.j4lfse,sku,„ll„r ti, þess V^^ g^r

'" '*^
"'t-
W *^S vilji ekki ae þfl sért mea

honun., e«« „a ,,o gerir ,,„,.,. „a vin ,.,„-

.,Nei", svaraai Kstelle. „Éir lái WrWö ekki. t„ hvemig stendnr á því „8
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|>A hefir ekki mmtt á þetta við mig tyni?

Ég hefi enga hugmynd haft um I>etta, því

llr. Bnel hefir aldrei tagt eitt einasta ord

|>«r til lasts '.

,^advitað geröi hann það ekki á með-
an hann var að reyna að ná hylli þinni.

Hann er of klðkor til þeis; hann ter sér

hægt fyrst. Ég hefði anðvitað átt að ven
bAinn að vara þig við honnm. £n mér
datt ekki í hug að hann t»ki upp á þessu

8vo vil ég Bist þurfa að tala neitt um hann;

ég bjöst heldur ekki við að þú niundir

kynnast honum*^

f,£n ^getekki að því gert", sagði

£stelle. „Faðir þinii gerði hann kunnu^-

ann okkur, og éfi varð að vera pœgileg við

hann eins og aðra gesti*'.

„Ég veit {>að, elskan m(n. Faðir minn
komst ekki undan |>vf . Mr. Ruel lét hann
engann fríð hafu fyrri en hann gerði það.

(}g er ég ekki að fínna að þvf við þig. Það

er liðið. £n ég bið |}ig nú að að sneiða

þig hjá honum hér eftir, og þú ættir að

byrja {>að einmitt ni\ með þvf að fara ekki

með honum^'.

.,Fyrgt þér er það svo & uiöti. skal ég

ekki fara", sagði Estelle og hríngdi eftir

þjðni c^ bað haun að segja Buei (sem nú

SiÍS'
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Ti» báinii að seiida hentii nafntpjald titt)

keyra með honum f dag.

,,N6 ert f>ú algerlega mín ! Ó, Eat-

•teWnfynrnæstaAr? Hva« er til fyrir.
•röðn, nema }>ef«ii hugmynd um meiri und-n-bömng og þeM hittar. Við verðum aldrei
betur und.r tað böin en við erum n6. M^r
eriUaviðallaviöhöfn; ég vildi helzt aðviögætum gifst 4n þesB að öll <j,köpingenguá; J>egar við erum gift getur þH haftheimboö ogaUaJjA viðhðfn, sem Mr synitt
ogÞ4<..kaléghi4lpal,értil;en?:rS^^^^^
«Kb«faaltaem rðleKa«t".

,M ert svo öfiolinnióíur, Frank'
«g«.E,teneh«fö„^jleg8 og htífgert í

d«mdan8t. Ptflkií hef« „ðg a9 tala um f

ven« t,l 1H», a« flyta giftingu okkarsvona.M hefðir em. vel mátt segja, nfl Btrax.

,;Þa« hefíi mér þött bezt. Þ6 getur
»Wiei fmyndafl 1*, hva« þungbært mírer
a«bl«a evona 1 |»,sari <5vi»s». 4ver»
jMre. in«g«ar fyrri en 1>« ertalv^n.,^
I-vl tet eme o«; mln er kvelJMidi á me«au
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nokkur ðTÍssa er. Ó, að |)ú ^tir orðið

mfn ftrax!**

„Þaö er nlveK ðnií5giilHgt. Fraiik",

«a^i Estelle.

„Ef það er alve^^ (>iiif)^tlegt, þft K^tur

þú Baint sa^t niér hveuær það getur orðid.

Og láttu tlmann ekki verða of lan^an.

Segðu niánuð eða sex vikur. eða tvo mAn-
uði, en ef þá elskur niix. þ& I&ttu það ekki

verða len^ur seni ég þarf að bfða, par tíl

t^ fæ fullkomnnða ánægju mínn", og leit

Frank nú biðjandi á hana.

„Fyrst þér er þ«'ttn svoddnn áhuf^amál

skal ^ láta eftir þér með pnð, að hnlda

brúðkaup okknr eftir tvo mánuði frá líess-

um de>?i**. svnrnði Estelle eftir dálitla um-
hugBuii.

..Elskan mfu! kærnstn Estelle! hvnð

þ6 ert vœn að gera niig svona ánægðnnn",
sngði Frank o^ vnfði unuustu sfnn að sér

og margkysti liann. ,.0g það k að verðn

án mikillnr fyrirhafnar og viöhafnnr".

„Eias og þéír Ifknr með það", svaraði

EstoIIe- „Bara nð giftingin fari fram f

kyrkju og að nokkrir vinir mfnir verði við-

staddir, |>að er alt sem ég kæri mig um.
svo þnð Ifkist íigii brúðkaupi".

„Það vœri mjíig rnnglátt af mér, að

Íli



Ali^ #. m
^i^iia á mdtí pema. e].k»ii mfn".
NEmmiik. MOg íijmt Tiö ennn háimU
«OBi« okkur Muiian mn þeiin, retd ég a
y&gelft Jiig dálitla •tniid tíl aö tiiiiui 4,15.
tndi mékíftii. En ég vertl ekki kmgi, iet.
Un.Estene mfn-, 8to kvaddi hmnn
han«. Og nm leið og Frank fórðt mtOi
hún: „Ekki fleirí heimeöknir til verka.
•tAiknniuir. Mnndn ptít**.

„Vertn ðhradd um p^ð, Upp £rA
Þewnm degi hefi «g andstygð á henni; rin-
Atta JíeMarar •túlkn er ekki eina m|kib.
virði og eitt broa frA lAr»S •agði p»nk nm
leiðoghanntór út. EateUe •etti.t niðnr
afttir og tór að hugwum hina ánngjuleffu
framtfÖBfna. ^^

Xn. KAPITTLI.

Suel gerir Hugh BeuHon forvida.

^egar Ruel var tílkynt aö Eatelle Har-
oourtgætíekki keyrt með honum, vímí
hann að hún var á tali við Prank Melton,
|>vf ló<Hininn var bftinn að aegja honum að
JPrank v«ri f»ar. OglxJttiat Buel vita að
p9» væri honum að kenna að Eetelle heíði
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ekki farið með sér. Var hann þvl illur 'í

skápi þegar hann gekk frá dyruhum, því

Ruel var farínn að hafa göðar vqnir um

'

að geta náð É^telle fyrir konu hahda sér.

Ekkiaf þvlað hannelskaði hana, \lieldur

voru þaö peningar hienhar, sem hann vildi

ná fog áðallega að getá n&ð henni fr&

Frank; að verðá hlutskarpari að ná í ríka

konu var hans ásetningur. En nú varð

hann hrœddur um að það vœri út um alt

fyrir honum» og öskaði hann að nú væri að
eins éftir hefnd.

.

En þegar qann var f þann veginn að
stíga upp f kerru sfria, gekk éinn smiður-

inn hjá honum, og |>ekti Éuel að páið var

Hugh Hourton og glaðnaði yfir honum við

það. „Bfddu, maður. og gerðu svo vel að
lofa mér að tala við þig fáein orð".

Hugh leit upp og. varð hissa þegar
hann kannaðist við manninn.

„Eg sé að þú kannast við mig';, sagðí

Ruel og brosti, „þ<5 ég sé öðruvfsi
, til fara

enfyrstþegar að víð s&umst".

„Já, þú ert pað", sagði Hugh óg brosti

líka.

„En hvað um það", sagði Ruel fljót-

lega. „Eg býst við að þá sért vant við

létinn. Astœðan fjrrir þvf að ég kallaði á
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þig er íjálfum Ut til góðs, eða iiUu heldur
I>eirri manijeiíkiu, sem þérerkœr'*.

Hugh visBÍ síruxað maðurinn átti við
Alice Rla^^.

Ruel þagnaði délitla stnnd, síðan hélt
hann áfram

: „Verður þú nokkuð að vinna
í herberginu fram af stofimni?"

„Já, ég ætia núna að fara að byrja
þar", svaraði Hugh, sem skildi ekki f l^ess-
ari spumingu.

„Eg ætti vlst ekki að ráöleggja eins
heiðarlegum manni og þér að hlustavið
dyrnar, sem hggja inn f stofuna, en samt
álft ég að svo gœti staðið 4, að pað rvæjri
ekki rangt af þér, meira að segja að f>að
vœri skýlda, efað velferð þeirrar mann-
eskju, sem manni væri kœrari en lífið væri
í hœttu. Ég veit að mér þætti ekki mikið
fyrjr að brjóta f>á siðferðisreglu, ef ég gœti
hjálpað einhverjum mér kœrum. Ég er að
eins að segja þér álrt mitt, en þú getur gert
það sem J>ér sýnist. Vertu sœll!". Og án
þess að bfða eftir svan, flýtti hann i^jf upp
1 kerru sfna og keyrði & stað.

.
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XIIÍ KAPITULI.

Hugíi mœtir stigamanni.

Það voru mikiar þankabyltingar í hon-
um þegar þjónninn fyl«di faonum inn í her
bergið, sem hann átti að vinna 1. Hann
var alt of samvizkusamur til þess aö gera
nokkuð það sem gat kallast öheiðarlegt.
En hann vissi að Ruel hlaut 4ð hafa átt
við Alice Blake, og hurfu því allar aðrar
hugsanir við það, að hún gœti verið í hættu
og í>egar hann var kominn inn f herbeigið,
var hannbúinn að fastráða að hlusta í>ar til

hann vœri kominn að niðnrstííðu um hvað
orð Ruelb J>ýddu.

Hanu hlustaöi líka með mikilli at-

hygli ft það sem hann heyrði, og stóðu 8tí5r

ir svitadropar á enni hans af peirri angist,
sem hann leiÖ á meðan hann hlustaði, en
hann hlustaði þar til samtalið var á enda,
þá fleygði hann sér á stól og byigði andlit
sitt með höndunum. Þar sat hann þungt
hugsandi nokkra stund. Svo stóð haqn
upp þreytule^ og fór að gera verk sitt og
tautaði við sjálfan sig:

„Misknnarlausa þrœlmenni, lágthugs
andi samvizkulausa illmennil Giftiug
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í^r Hugh hafði lokið verki «fnn

hang alt annað en rölegur
^"^

vMte^tíftl^.'tTrÆ" 't'
hafði8t^rtbarl?,t

'***""• ^^^"rinn

Tr en bí "^. 'T ?* ^*'*'' "^^^ «»tar Mpren jXi kemst heim. J.«í er of«M .„'liœt að h*- ...»„, ,.„ -. t
"° ^"^ o™« «vo

j
^"" "•'ní h»tta bíin"

i1^tvÍ"fCr'^^-^he/ekti
Þa«, mnndi ég hafeL.^

f^«K''etói haft

Bieiddi þig .

™' ^*' •«"'* «« «g

^-.'^ peninga^.'ht»r„rJrA'

.í:

^ftcj -

'Wm. >...

^Sajjtt
'>í

fl^^^^B H
^^^^^^^K ^íi
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kant að haf§^,fémœtt & þér. Ojj til uð byrja

meO, skaj ó^ akoða 1 vasa þína'*. Um leiö

og Íjann aagði þetta, gekk hann nær Hugh

og rétti út hendina til að fara í vawi han§.

Hugh var ekki lengi að hugsa 8ig um
pað sem hanri jetlaði að gera, heldur gerði

hann það jafn{ramt og hann hug#aði.

Hann greip yfirum manninn miðjan og

rak hann ni?5úr fail mikið áður en hann

vissi aL tívQ hélt Hugh honum þar liggj-

andi og Lrrtpaði um hjilp. , .; ,

Stigamaðurinn reyndi að losa sig,
.
e^

hai^n hetði ei»s vel m4tt reyna að færa til

heilt hús, eins og^ið reyna að hreyfa Hugh

Jþví hann sat á honum og hélt áfrani að

kalla á hjálp. -

Stigamaðurinn var nú orðinn þreyttur

að brjótast . um og f<5r að skellihlægja og

sagði: „Skammastu þfn Hugh og lofaðu

mérað standa upp. Þíi ert eins sterkur

og tölf mfiíasnar. Lofaðu mér að standa

uppog.hættu að kalla. Það verður bráð-

um öll lögreglau komin til okkar".

„Israel Sharp, eins og i'g er lifandi",

sagði Hugh alveg hissa, um leið og hann

^ytti sér að.^tanda upp og hj&lpa hinum á

fœtur.

„Já, Isrel Sharp og eiiginn annaiVS

\tí^>'
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sa«ði leynilögregluþjónninn um leiö osaann pét^'úr sér og barði rikið úr fötum
sfnum. Eg mun vara mig 4 að leika stiga-
mannv,ðþjgaftur. Mig bara verkjar í

í>ín hafa vakið atliygli, og ég verð að hafa
migéstaðhéðansemfyrst. Ég g«ti ekS
velgert grein fyrir þessu athæfi mínu viHIWuna En ég hefi 4rfðandi m4léfni
fynrhendi. Þú skalt i^yna að komastheim sem fyrst; svo kem ég eftir fáai^ mín-

ITL^/ l^í^gluþjönunum, sem koma,

hafi sloppið". Sfðun hvarf 8h»n, í myrkr-
iðogvar liann rétt hvorfinn þegar Ici

regluþjónnkomtilHughv

I

' 1*. KAPITULI.

Shfirp og Hngh faJa snman.

^•^
-Þegar Hugh var búiim að skyrafyrir

lögregluþjóni,mm hvernig 4 köHum hans
hefð,staðið,flýttil^nu sér heim, og var

Sri^air^^'^^^^^*"^^^^-^^^^^
vJæja l>á". sagði Hugh, þegar f>eir

irý-'--

M
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yorn seztir uiðnr í litla herberginu hanr.

%,Hvemig stendur ft |>ví, aB pú fórst að

leika srona á mig, Mr. Sharp?"'

„I^ð skal ég segja þér", sagði vinur

hans hlœgjandi. „Það var að nokkru leyt\

til þess að geta hlegið að pér. (^ svo til

þew að vita hvað ópekkjanlegan ég gœti

gert mig, f>vf m«r er það nauðs^mlegt nú
æm etendur að geta gert mig svo, að mfnir

beztu vinir )>ekki mig ekki*'.

„Þft m4tt reiða pig 4 það", svaraði

Hugh. „Eg er viss um að m(V)ir þfn hefði

ekki þekt þig**.

„Það er nú &gætt", sagði leynilí^reglu

þjónninn. „Eu hvað gengur að |)ér Hugh?
hvað hefir komið fyrir þig; það er engu
hkara en að þú sért nýbúinn að missa þinn
sfðasta vin úr heiminum. £g er böinu að
þekkja þig svo lengi, að ég veit að I>að hef-

ir eitthv^ð komið fyrir til Jjess að gera Þig

svona".

I eins f&um orðum og hægt var sagði

Hugh vini sínum það sem hann hafði

heyrt f húsi Mr. Haroourts.

„Þetta er dálaglegt", sagði Sharp peg-

ar Hugh hafði lokiö sögu sinni. „Frank
Melton er sannarlega fyrirtaks |>orpari.
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Blake. fywt Migg Haroourt veit um l)Bðf '

.,% er hneddur um a« hann geri það

wf^eimbáðum, og ætlar að giftagt Miss
Haroourt í>ann 20., og getur »keð að hann
he,m«ek, Alice ekki oft upp að Deim tima.
fin Þegar hann er búinn að ná í þá rfku.mun hann ekki hætta við að n4 Alic^e 4
aitt vala**.

„En heldur þú ekki að Alice muni
8tygg,,i8t við, ef hann skyldi gvona alt femu hætta við að heimsækja hana rétt áð-
ur en þau ætla að giftast, og gætir þú þA
ekk, notað pann tfma til þess að opna A
nenn, augun?*'.

,,Það væri ekki til neins, Alice Blake
treystir honum svo vel, aö hún mundi
aWrei hlusta á eitt einasta orð honum til
iasts og 8fzt frá mér. Svo kæmi hann með
nógar afsakanir fyrir að hafa ekki komið
og d,tt, henni ekki í hug að rengja hann!
bvo gen^ hún blindandi f þégildru, sem
hann hefir lagt fyrir hana'*. Hugh and-
varpað, mæöilega um leið oghannsagði
petta. '^

»vo þú ætlar þ4 að láta forsjönina

n
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Fáða hveniig fara viU, 4n {>ess að skifta I>ör

af því", aagöi Sharp blátt áfram.

„Hvað meinar þú, Mr. Bharp?" ísagdi

Hugh og tindmðu angu hans. .,Að ég l&ti

það afskiftalaust. Þú Bfcalt bara sjá f>að

Aður en Ifkur. Hefir þú virkilega þá hug-
mynd um mig, að ég geti verið svo Iftill 'cg

huglaus, að í^g mundi balda að mér hönd-

um á meðan sú manneÉkja sem mör ei' kiér

ust, vœri svfvirt og eyðilí^ð^ af þeim við-

bjöðslegHsta mannhundi. sem nokkru sinni

hefír skríðið & jöröunni. Mr. Sbarp, ég
dræpi manninu við altiiríð, ef ég gæti ekki

bjargað henni ^eð öðru niöti; j&, og meira

að segjfi' skyldi ég leika rómverska fOður-

inn. ef ég nœði ekki í haníi, skykli ég
deyða hana áður en hann geti blekt sak-

leysi hennar. Eg sver pað við alt seni

heíl^t er. Ef t''g væri ekki vis^. nm að þú
ert vijiur minn. mmidi ég álíta þig minn
heitasta 6v[n fyrir að láta þér detta annað
eins í hug", og var augnaráð Hughs ávít-

andi þegar hann leit til yinar sfns.

..Þetta^ernóg, Hugh. Þetta er nóg!
sagði Sharp og hl<5 grtðlíitlega. ,,Ég er

áAsegður. og var I>að reyndar dður en ó^
tal^i við. Sanideikurinii t^r sá, að ég yar

bara að kvelja þig ögn, nteð j>ví að látast

\íi
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€fa framkvæmd þíim, e£ ég þekki ekki al-
gerlega skaplyndi þitt e«a mér líkaði það
ekki, vœri ég ekki vinveittur þér!"

Eg þakka þér fyrir. Mr. Sharp", 8a«fli
Hiigh,ogvarö nfi Arœgjnlegur á svipinn.
„Eg hélt snögg^ast að pt hefðir þessa
skcSuii ft mér, eu ég er nú ánœgður með
þáð sem pt meintir. En segðu mér, hefir
þö fundið nokkuð?"

„Einskis vfsari", svoraði leynilflgreglú
þjönninn, ogégernH farinn aft halda að
það ætli að verða árangurslaust að hugsa
um þaxi. Eg segi f>ér satt, að ég' hefi ekki
slept neinu tækifœri, seni t'g hefl haft hug-
mynd uni að jræti verið þeini viðvíkjandi.
Eg hefi ekki getað hugsað uni annað en
falin skjnl, oíx o^ hefi prisvar komist ft

snoðir um týnd eða falin skj«l, en pegar
til hefir komið or ,-'fr farið að rannsaka
I>au, bá hafa þan ekki verið okkar málefni
viðvíkjandi, og nú er ég í eltingaleik við
stolin skjOl, og býst ég við að það fari ft

sömu leið með þau í>vf málefni viðvfkjandi.
Utbúnaðurinn sem þú sftst mifí f. var gerð-
ur í þeim tilgangi að ná í þessi skjöl. Það
er gamall líigmaður, er ég þekki, sem er
mjöj< aiit um að nft í |íau'\

„En ef þú átt að ná í þan fyrir lög-
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maDn, hverniff býxtu pá við að fá að viUt
hvað f |>eini ©r*'.

„Éji sagði ekki að é^ ætlaði að ná |>eim
fyrir hann. % aagði að ha|in vantaði að
ná í þau. OK skal ég segja þér söguna í

heild sinni. Braxðarefur nokkur að nafni
^*one akrifaði uiér og bað njij? að iinnA
i«, Kk fór & fund hans, eins og skykJa
mlnvar. Stone var á skiifstofu sinni og
hjá hpnum sami maðurinn, sem ráðlagði
f>érað8tandaáhleri, eða að minsta koati
held (•« það, því Stone nefndi hann Mr.
Ruel, þegar hann gerði niig kunnugan
honunr

.

„Er iiann hár vexti og uijög dOkkur,
og fremur skarpleitur í andiitiV*', spurði
Hngh.

„Það er einuiitt maðurinn', svaraði
Sharp. „Hvað þekkirþú til hans?**:

„Lftið", svaraði Hugh, .,nenia þaÖ, að
hann á heima í húsi Mr. Meltons, og Iftur
6t fyrir að hann rAði því sem honum sýn-
ist f>ar. Eg hefi séð hann tvisvar, og f

fyrraskiftið leit hann út fyrir aðvera
flœkingur, og kom haim þá til húss Mel
tonsog tálaöi um gamla vináttu við hann.
Það var eins og Melton hefði <5tta af hon-

I u
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ad tala um það, en li4ðn mig a« fara heim

og hugaa betur nm boð þeirra iður en ég

neitaöi þvl, og voni þetr vfst vÍBSÍr um iið

ég mundi taka þaö. Þeir aögðuBt llka hafa.

auglýsingar viftvíkjandi skjmunum, semég

yrði aö hafa, ef ég œtlaði að hafa upp A

þeim. Ég för svo heim og hugaaði vel um

þftð, og komöt að þeirri niÖur«t«ðu, aö þeir
,

hefðu engar upplýsingar, sem gœtu venð

mér til hjálpar, og jHÍtt peir hefðu þœr, þ&

gœti ég n&ð ^eim án þeirrar hjftlpar.

„Eghefi enga hugmynd um hverntg

j>ú ferö aö t>ví", saKði Hugh með mikilli

efasemi
' „Auðviteð heíir l>íi það ekki; hvernig

œttir'Vú að vita um M» ^^ ^'* ""^^^^

inn í ^essati stöðu. 8vo getur skeð aö

hugmynd mín sé ekki rétt, en það er ekk-

ert eins og að reyna. Ég er hér um bil

vi88 um að ég veit hver pað var, sem

brauzt iim í hÚBÍÖ, Ég veit af manm sem

heitirBob.Huff,, 8e--.liefir v-rið að b6a

sig undir Í>e88h&ttar verk, og ef l>aðer ekki

ma?^urinn, þ& skj&tlast m.-r illa.. En háfi

ég rfett fyrír m^r mun ég liafn skj»hn &öur

en ^ er einum degi eldri".

„Og svo ef þú nærð f>eim, þ& er það

varla'lfklegt, að þau séu nokkuð viövíkj.
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t«I»ve.^» peninga. 'm?!' 'rk'jA
»1'

«« Þfi mumlir láta bað v.^l .1 J ^**

Þaí 1co™í , UKa*n,; ^^^f^'
*" k«. a.

me betnr og; taka þvt".
Kmanní-

,

..Kg ætla aí biaia biV ..x

g<Ml*tleKa. jf" ^ bCmí
"'«7'''ÞJ-"'ninn

borgað taa ei„s og t«r p„tti ve« „f̂
rX''lt*^-"'"^-Hr„V„^r

..Mertmesta afbraKð". sairfl,- n„ i,

ynr aJla þfna hjálp œ«?r til handa".

^f-t

\
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„Markleysa", sagði Sharp, önnglega.

„Reyndtt aö vera dálltid skynaamnr og tala

ekki allrahanda vitleysu. Eg verö nú aA

faraaðsinnastarfamínttm og kveð |>ig i

maðan. Ég aé þig aftnr k morgttn, e£ ekk-

ert kemnr fyrir, og segi ég Þ^r |>4 hvemig

alt gengnr*', „ v, v
„Verttt 8«11, vinurS sagði Hngh. „t^n

verttt aðgætinn, þvl ef I>*
hefðir ilt af

þesBU, gæti ég aldrei fyrirgefið ajálfum

mér'*.

„Vertu óhrœddur um mig", sagði lög-

reglttþjónninn. ,.Ég er orðinn of gamaU

fngl til þess að |>að veröi anðvelt að veiða

mig. Bn lofaðtt mér að aðvara þig, dreng-

nr minn! Þú ert nærri of heitur til að

hafa Bverð, en þú ættir að reyna að Uta

varúðarköiu þína þioBkast, því aá piltur,

gem fer & móti stigamanni vopnlauB og

Btofnar þannig Iffl sfnu f hættu fyrir ala

ekki neitt, þar Bem hann hafði ekkert verð-

mœtt að verja, þarf mikiö fremur k góöttm

riðleggingttm að halda en ég. Vertn bvo

Bæll, þar til ég Bé Wg aftttr". '

._^.

Sfðan flýtti Sharp Bér á atað og fylgdi

honnm Bkttggi, Bem var búinn að fylgja

honumþaÖBem af var ^vf kveldi.

-'^TÍ'-v-
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V. KAPITULI.
Anthony heima hjá sér.

Ég vil nú fylgrja lesaranum, aö þrfloft-
uðu steinhúsi f vesturhluta New York-
borgar. Þetta var heimili . Anthone Stone
lögmanns, Það var bœnadagur, svo Stone
varð að hafa skrifstofu sína lokaða allan
daginn, þö honum líkaði það illa, þvl það
var hans eina ánœgja að vera í>ar og blaða
1 lagaskruddum sfnum.

Bœnadagur hafði litla þýðingu fyrir
hann, eða nokkrir þeir dagar, sem hvfld til
heyrði. Peningar voru guð hans, og þ&
var ekki hægt að f&&n þess að starfa eitt-
hvað. Það vur dauflegt heimilislff hjá
Anthone Stone. Þar heyrðist ekkert
bamahjal, enginn fuglasöngur, engin glað-
værð, þar voru engin blóm, og sólskinið
komst þar ekki inn. Alt var dauft ok
drungalegt.

Kona Stcme var ein af |>es8um þolin-
móðu undirgefnu konum, sem umbar alla
hansgeðvonzku 4n þess að mögla. Hán
var mjög ösjálfstæð og eftirgefenleg f>egar
maður hennar var viðstaddur.

Anthone Stone var f övanalega góðu
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•kapi, eftir þvl sem homim var lagiö, I>tí

hann var nýbúinn aö éta Big saddanaf-

nantakjöti og hressa BÍg Bíðan á öli, og var

I>að Bjaldgœft fyrir hann aö vera bvo óhóf

-

samur. Hann brosti nm leið og hann Bett-

ÍBÍ í hœgindaBtólinn til að taka Bér dúr.

„María" Bagöi hann, I>egar hann var

seztnr og búinn ,aö teigja úr sér, og horfði

illúðlega framan í konu BÍna: „Ég er ekki

heima ef einhver skyldi spyrja eftir mér &

nœata klnkkutfma. rkilur þú það? Éger

ekki heima hver sem kemur, fyrri en ég er

búinn að sofa út. Og þú verður að BÍtja

grafkyr þar til ég vakna. Ef pú hreyfir

hönd eöa fót bvo ég "akni, skaltu hafa

verra af {>ví. Heyrir þu það ?"

„Jft, Anthone", Bvaraði Marfa, Bem

var sama kouan og áður var um getið, með

litla Rat, f>egar hann datt í &na. „En ég

& branð í stónni, sem é^ verð að gœta aö

8VO |>au brenni ekki"

.

„Þú hefir altaf einhverjar viBbárur til

þess aö vera á ferðinni þegar ég þarf nœði,

en það dugar ekki". tautaði Iðgmaðurinn.

„Ég verð að hafa minn svefn, hvort sexn

brauð er á ferðinni eða ekki. En hvemig

stendur k I>ví að mér finst þú altaf vera að

baka brauð. Það er étið of mikið af
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brauði í [>e8su húsi, veistn það, Mra Stone

Það er altaf brauð, brauð; ég segi þér bara,

að I>að dngar ekki.. £í það yœri mikið til

af Oðrum eins matháknm hér í borginni

eins og þú og jQ . . . . hyolpurinn hann Rat
eruð, |>& yrði fljótt matarekortur. Og mér
dettur í ht^ að það gerði okkur b&ðum
gott að syelta dálítið".

„Eg segi þér alyeg satt, að ég reyni

að yera sparaðm", sagði konan auð-

mjúklega, „og þú œttir ekki að telja eftir

drengnum það sem hann étur, ^að ei 3kki

rétt af þér". Konan setti áherzlu ft orðið

hann, og tók maður hennar eftir þyf

.

^Qg pvíætti ég ekki að sjá eftir þyf

sem hann etur? Hvernig {>orir þú að taia

syona? Viltu að ég myrði þig? Ég skyldi

Ifka gera pað, ef þú yrðir nokkumtíma syo

yitlauB að tala syona pegar nokkur mann-
eskja yæri yiðstödd. Þvl léstu hann ekki

drukkna um daginn, hann og fjandans

rottuna hans? Það hefði ekki verið mér
að kenna c^ |>á hefði ég getað^sofið rðlega,

án |>e8B að bj& hans andstyggilega andlit f

draumum mínum. Það vár einmitt mitt

l&n, að hann datt f &na, en t^ þurftir pú
að koma þar f veginn, eins <^ þú g«rir œf-

inlega. Eg vildi bara að hanh hefði
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drukknaí oR maðurinn Ifka, sem bjargaði
honum. hver sem sá afskiftaaami asni hef-
ir verið*'.

,A Anthone! t>ú veizt ekki hvað bú
ertað segja. Talaðu ekki svona", sagði
Maria.

„Veit ég ekki hvað óg er að gegja?**
öflkraði Stone. „Varaðu þig kona, þvl
það ert þú, sem'veist ekki hvaö þú ert að
segja. Og því ætti ég ekki að sjá eftir þvf
sem o£an í hann fer, segi óg".

„Ég sé eftir að hafa talað", sagði kon-
an, sem skalf af ótta. „Ég gleymdi mér,
ég segi þér alveg satt".

^

„öættu þess að gleyma f>ér ekki aft-
ur", sagði maður hennar, „i>vf ef {>að kem-
ur fyrir aftur, gæti skeð að ög reyndl aö
ná f nóg eitur til að svæfa eina mann-
eskju. En passaðu að láta ekki brauðin
brenna, f>vf ef pú skemmir þau, skaltu
ekki mat fá f fjörutfu og átta klukkutfma-
hvorki þú eða hvolpurinn. Heyrir f>ú
Það. Og ef ég vakna við umgang þmn
skaltu fá að finna til skósins mfns". Úm
leíð og hann sagði þetta, tók hann af sér
aunan skdinn og lagði hann hj^ sór.

Sfðan hallaði hann sér aftur á bak í
stólinn og lagði aftur augun. Það leið

M '.-í

d^ 4
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íönRu þa, til hamivarláriimað
ekki á

hrjQta.

Þegar Mrs .'•tone eá aa hann var eofn-»ínr teddist h»n 4 ttanm fram 1 eldhtU

«Btt,8t hún niðnr aftnr til að blða l„.,e^

?M.?u *""" ™'""'»'- Kn l'rtðleeahrökk hín við. ;>v< hUn heyrði aj ke™
staínaímdigtviðhliðið.

Hén flytti sér til dyra, svo aðdyra-

vakmn. Hún var að eins bflinn að opnadymar þegar velbflinn aldraðnr maLvar komiun að þeim.

andlit"'°r'"'''";"
'"'*" *« '""«-« '

andUti. Hmnvarfyrirmannlegnr að aii^aðm«t. IlkasjMðhann var^Jn'^Í
samvizknlans. Það var Kka eitthvað frihnndandi við hann.

,™ h^T^ Harconrt". eagði konan í htíf-«m hljöðnm, „hafðn ekki hátt. Mr. Stoneer nysofnaðnr. Gerðn svo vel og se^^
Þ.g inn 1 stofnna þar til hann vaknar
(^erðnsvovel. Þúveiz, að hann verTnr

r «'g.legnr, ef hann er vakinn Chann er solnaður". ^
„Ergilegur?" sagði Harcourt mikil-

nannlegaogtalaðieinshéttoghonnm
14
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rönmr. „Og þú vilt að ég sitji og bíöi þar
til honum þðknast að opna gljrmurtar.
Mér J>ykir það vera kominn tölnverð breyt-
ing, pegar herramenn verða ad bíða vilja

betlaranna; verður ergilegur; ekki - nema
það. Sýndn mér bara í hvaða herbergi
hanshátign hvflir sig".

Mrs ötone stóð forviða og öttaslegin

og gat ekki komið upporði.

„Hvar er hann, segi ég", hröpaði gest-

urinn.

En áður en konan gat svarað opnað-
ist hurðin að herbergi pvf, sem Stone var
f, og kom hann sjAlfur fram, og tindraði

ilzkan f andliti hans.

„María mfn, ég þarí að lœkna þig",

sagði hanii og hvesti augun, „þú veizt

hvað í>að þyðir; er ekki svo? Sagði ég
þér ekki að það mætti ekki ónáða mig?'

„Eg gat ekki gert að pvV', sagði kon-
an aumknnarlega; „ég segi þér satt. Ég
gat ómögulega gert að pvf".

„Ég þarf að lækna þig", sagÖi Stone
og glotti, „Ég hefi ekki gert það núna um
tfma, og þú ert Ifka að versna, Farðn og
gættu brauða þinna. Ég skal svo fii.na

Þig þegar ég er búinn nð sinna herra Har-
court".
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Konan flýtti sép inn í eldhúsið titrandi
afötta.

AökonmmaÖur haföi staöið f>egjandi
og horft á hjónin til skiftis. En nú sneri
hann s&r að Storie og mælti:

"Svo pú œtlar að lœkna hana, Mr.
Stone? Efþúdirfistað snerta við henni
með þfnum minsta fingri, út af þvf sem
skeð hefir núna, skal ég brjóta í ^r hveri;
eiuasta bein — heirir pú paö fúlmennið
þitt? Már er sama hvaða hirtingar þú
brúkar á heimili þínu I>egar ég er ekki við
það riðinn; og er K'r betra að muna þaö
að mínum ví^ja verður þú að hlýða. Ekki
nema það þo, að ég verði að blða, ef ég
kem á meðan pín hátign er að taka sér
dúr".

"HvHð vantar jngy"' spurði l/lgmaður-
inn ólundarloga, einsog hann hefði ekki
heyrt eitt einasta í)rð, sem gestur hans var
að segja.

'•Þ6 veist hvað mig vantar", svaraði
Mr. Harcourt, "og þér er alveg eins gott að
hrista af þér fíluna og vera almennilegnr
strax, Fg segi þér alveg aatt, Anthon/
Stone," hélt herramaðurinn áfram, þegar
hann sá enga breytingu á andliti lög-
mannsins. 'að þér er ekki til neins að bnika
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tfþolandi mikilmensku við mig, eða
að verasvona «nugur; ég gtens^. i>að ekki
lengur, heyrir þú það? f.g gtenst baö
ekki!"

"Hvemig getur þú gert við þvl?"
apuröi lögmaðurinn þrjóskulega.

"Ég skal segja þér það", svaraði gest-
winn reiðuglega, ég skal berja þinn upp.
þomaða skrokk til óbóta ef (^g hef ekki
önnur ráö, svoleiðis skal ég gera við því!"

Og Mr. Harcourt greip gíJngustaf
sinn eins og haim œtlaði að framfylgja
h<5tan ainni.

"Ég býst við að þú vitir, Mr. Har-
court", sagði l/5gmaöurinn, dálftið hrœðglu-
lega, og ýtti stólmim sfnum dálltið frá
"að pað eru til T«g, seni fiegim fyrir áhlaup
og högg".

^

"Ha, ha!" Harcourt hlö háðslega, 'f^aö
er þó d&laglegt fyrir f)ig að tala um lög og
hegningu! Þ6 hlýtur að vera fariun að
tapa mmninu, eð þú mindir það líka að það
eru til þau lög, sem hegiia fyrir morð, og
ef ég man rött, f>& er í>að dauðas^ík, eða er
ekki svoMr. Stone?"

"Þaðer satt," svaraði Stone, mikil-
vœglega, "en hefir gleymt J>vf, Mr. Henry
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H«««.rt. .« vitort.maínr er ein. K,kart«
•nortmgiDii l)eKar ti! lags kemnr".

^ l/sti g«r bœði reiði og ðtti t ,vipMr. HarooTm, en |>a« var bara augnablik
.««an MgBi hann og broeti nm lei«..

„, "tf^* ^***^ "'""• '^**°«' »>»«« rttt.
nr-«nl,6ve,.t þaí Ifta «a Þa« er ekki
gottaðMnnavitorí»ök

1 gtop » heiSar
leff.n herramann, og p.í fegar a« ékœr-.nd.„n er alMtnr dl«kki. E„ þa« er

"í
kom.« nög af fes,„. Via sknlum „ö b»jl

«kk, fynr okkur .« verða órtttir, fyrst vi«rr '," """" ""*''*' hvor Ci/Tnnli-
er okkur bezt a« koma okkur saman 08

Tú'
.kulum vi8 byrja 4 erindi mi„u hinga^-

.Sf«a„ Iteið hann l^ess a« lfigma«uri„n

Wltn?^^L^,T
•"'"'*'' "»""'' "Hva«v.ltur sag«i hann þuilega.

"Herra triSr!" 8vara«i Harcourt rei«

ve.sthva8m.gvantar. Sagði ég þér ekki
fynrÞremurdOgumsf«an

afl , dag yrtt

"Jfi Þú sagðir mér l^að", var hiö stilte

W^'
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svb; ''en eagði ég I>ér akki um leið að þú
gstir ekki fengið (>að".

"Jú, já; það er eatt; en þú meintir

I>að ekki", svaraði Harcourt ðþolinmóÖ.
lega. Auðvitað hefir pú ^ningana; gjald-

dagur er liðinn, og þú hefir aldrei verið &
eftir timanum að inn kalln gjöldin".

"Ég hef peningana", og ætla að halda
þeim, svamði líígmaðurinn rólega',,

"Þú ðforskammaði fantur! svaraði

Harcourt gremjulegn. "Þorir þú að segja
mér að þú retlir ekki að láta af hendi við

mig það sem ég á me?í n'ttu. Dettur þér f

hug að bera k möti þvf að <'« eigi eÍKnina,
ogað pú sért bara umsj(5narniaður minn?"

-Ég hef lofað þér að álfta það þannig
hingað 111", svaraði Stone, rólega. **En

sannleikuriiiii er s& tið víð verðum að ge
nýja skihnála, eða nð minsta kosti að sk? t

hverannan. Þegarvið gerðum samnii.^a
okkar á milli fyrir tfu árum sfðan, lofaðir

pú mér að é^ skyldi fá helming nf eignun-
um, ef ég leysti vel af hendi það sem pú
lagðir fyrir mig, sí^an hefir f>ú látið mig
bfða og lifa á loforðum pfnum, þar til &

seinasta fu. Ji okkar þvemeitaðir þú að
láta mig hafa nokkum hlut, nema eina tvö

þúsund dollara & ári fyrir að vera umsjón-
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•rmaður þinn. Þetta álítur |>ú að ég ætti
að vera ánœgöur meö, a£ f>ví aö þti hefir
mig á þínu valdi; en ég er oröinn þreyttur
A I>eBBu öUu. og hef því ásett mér að skomta
mér kaup mitt sjáifur. 8vo mAtt {>< hjAlpa
ajAlfum þér ef þú getur, fyrst þú vilt ekki
breyta sanngjamlega við mig".

A meðan lögmaðurinn var að tala var
hræðilegt að bj4 ásjónu herramannsinB.
Andht hans var þrútið af heift og hatri
hann beygði Big Að In^ímauninum og hvÍBl-
aði f eyra hans:

"Þú svívirðilegi mannhundur! þekkir
þú mig ekki betur n það að þér detti í
hug að ég lAti þig rúöö mér undir nokkrum
knngumstœðum? Fanturinn þinn bö
veiflt að þú ert algerlega A mfnu valdi og
með allri þinni kænsku og illmensk. gætir
þú ekki gett mér neitt ílt, hvemig sem þá
reyndir. En nú skulum við giska á að
það væri í>vert á n.öti. að í-o væri A þínu
valdi, og þú gætir sagt líigrej,dunni til mfn
þegar að þCT syndist, eins og (^^ getgert
með f>ig; heldur þú þA að Tg mundi verða
I>ér undirgefinn. Nei, ekki undir neinum
knngumstæðum gæti ég haft aðra eins
skepniio-þig fyrir herra miun Aldrei
gœtir pú orðið annað en launaður þjónn f
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mfnnáliti. Mrereins ant um iífið og
ilettnm mOnnnui niin vera, en samt vildi

ög Þásnndsinn' i. heldur veröa uppvfs
glœpamaðnr r

, .^-v að hengjast, en aö
viðurkenna 1 .; n umn minn; og til f>e8»
að fullvÍBsa þ :.: mm .ð mér w> alvara, œtla
égekkiafteyöi ji.ti.i tfTm að tala við
Þík; entíytan.^. tij -. . ,, lógreí^luBtíJðva
OKtiÍkyiiiin >h Wii. ,; ;.ji dálítið iii'»lt»fni,

sem kemurokkur Wðt . við!"

Og léat II a herranuiðnriiin œtln að
ganga út, uni Itíið og hiuiii Inuk við setn-
ingnna. LöKuiaðurinn, sem ekki hafði Ht-
i« af gesti sfuum, þóttist vissum að hann
mundi fraiiifylgja pessari ætlun sinni, ef
hann fœri í Imrtu ósAttur. svo haiin flytti
sér að kalhi til hans:

•'Bíddu eiiia míuíitu, Mr. Harcourt,
bara eiiia iiiínútu, ef p6 vilt gera svo vel!
Eins og þú sagðir áðan, er pað galið fyrir
okkur að vera rtsáttir, og ég held að við
gætum. ef til vill, slakað til og orðið báðir
sáttir".

"Það gæti aldrei orðið nein tilslökun á
mliia hliö, að því leyti sem undirgefni
snertir. Uú yrðir að vera mér undirgefinn,
hvað sem ég kynni aö gera af vdvild til

þ/n þar fyrir utan, og ef þú vilt gefa J.að
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eWr til .a by„a me«, ,k.| ég MrM» é
»W)»«tw.Bu Hm, en ef |,fi WU p^ ekki M
b:^i' j?„r'

*"• «"^'* *' -

iLT **• "^ :Í"' •• Þ* •'la.t.ai,
td41,U8 B«,n,ý„i, Ég hefi „,,^i ^^^
eiiiB drtUtiui iii,„n oK (>6 ert. Þfl veizt !>.«
sjtífur .« þú hefir dn«ií « »«l„ver«a p^
i„({a n« nndMfnriJ".

..I>regi« At nokkníi niikU peninga. oeke»„r þér l>a« nokko« vi»l«. .„„rtf 5.?
conrt^ Éu veit ekki betnr e„ a« þfl h.fi;
fengið alt «.m ée hefi lofa« þér, e«, erekkisvoy- *"

an h«Í*."'
'"*''" l««°"'«»ri"" "K ..eri „m-

hefirW „ppfyi, „1, ,„„ ,„f„^. ^^
stendur fi„,t mér að ég »tti „« f* h^kaup Þvf ég hefi þ«r «,„„.„ir ^„, ";;"^
gert þig .IslauBann'.

' ,.E.i ekki nema nie« þvi n.tfti „ð setia«iOrana „m h«,i„„ 4 ,j4,f„„. ,,, ^ J

««iT'- 'f l'«»'ef«irgeta<. ,-ert ^ig
»re K.. *n þe«, a« ,tof„ ,jAift„„ ^^,^hættu v«nr þö búinn a« þvf ^, rir l«ng„
svo ég.K.rekkerta«Þakk«, ^er fTr'ekki t,liiei„,a«haldaa«ég „ , ki ^Z,

i
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aí';^;.

fa«;;

W í"- „: :

ta en ég er búinii að segja, og ef þú vilt

ganga inn á það. sem ég hefi sett upp, |>á

getur skeð að ég hækki ögn viö þig kaupið,
en það er Ifka ^t".

„Þú ert harölyndrir maður'*, mœlti lög-

maðurinn auðmjúklega, en ég verð samt
að láta þig ráða. Segjum nú svo að þú
bœtir við mig einu þúsundi meir og gerir

kaup mitt þrjúpúsund á ári í staöinn fyrir

työ f>úsund".

,.0g vlltu J>á viðurkenna að ég sé hús-
böndi f>inn og að þú sért bara eins og verk-
færi f mfnum höndum, og að þú hefir ekk
ert vald yfir mér, og þú lofar því staðfast-

lega, ef ég hækka kaup þitt núna, að biðja

aldrei um hækkun á í>ví framar, og enn
fremur, að l&ta mig aldrei heyra óánægju
& þér framar".

„J&, já, ég lofa því", svaraði Stone,.

„ef pú bætir þúsund við mig, m&ttu hafa
alt eins og pér líkar".

.,Svo skal það vera'", svaraði Har-
court. „Og passaðu að gleyma þér ekki
svona aftur, eða þú tapar (Jllu. Flýttu ;:ér

nú að fá mér ávísunina svo ég géti komist
burt úr þessu bæli þfnu áður en t'g kafna
af loftleysi".

L^igmaðurinn andvarpaði |>ungan c^
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»b«k. OK iBur en hann y„ bíinn «6M heyrt, hann a8 einhver kom i„„ i hú,

i^^lteiS""'"''"'"
varEatkcin.

inn "f
^«™'8''te'"ln'- 4 Þvl aa J>4 ert kom-

Sí ''l'r *° '«yfi«. Ii"a kvikindii mt

l«knaha„. Þa8 erW svei mér ortií d4-

v.8ges^^,n.fna,toÞe88aívera ö„Ma«M"
„iiiSsmóíirin g.t ekki við bvj eert"'

«W«. dre„g„ri„„. Hflnreyndi »s\utí
mé^enN.p„tlaíia8blura„a, .oh^varð a« lofa mér a8 komast inn. Og efM
fer« a« «k„a ha„a, ekal ég ,4». Nip tekilÞig

1 kveld, f.eg.r þö ert háttaður. Nip^r,rl.a« ef ég segi honnm Þa«, ha, ha UíNip genr Þa8; er ekki evo, Nip?" ^fhTnetrank rottmia |á„œgjulegá.
„Hva8 viltn hingað?" spur8i l«gma8„r

inngnmdarlega.

,,Þú sendir mig til að gœta "^8 Sharp"«ger Bat, en ég og Nip erum komnir^ií
Þess aðsegja pér l>a8 sem vi8 höfum ^''

..J»ja, drengur min„", sagSi 1^.8-
»r.nn og leit flöttalega til Harcourts™ '
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..*'í,

Tar búinn aö gleyma f>vf. En hoffsaðu
«kki nm {>að núna, drengnr minn. Eg er
ant við látinn. Ég gkal hlnsta á |>ig

seinna".

„Allir tfmar duipa mér og Nip", svar-
•öi drengurinn. „En ég vildi heldur segja
I>érþað núna. svo að Harcourt frændi
heyrði það Ifka".

„Þvf heldur pú altaf áfram að kalla
mig frænda, aumingja ræfiliinn þinn",
aagði rfki i aðurinn, og fdr hrollur um
hann. „Eg gœti bezt trúað, ef sannleikur-
inn væri sagður, að f>ú hafir kent honum
þesea óevffni, af f>vf þú veizt að ég hefi
andstygð & honum", sagði Harcourt og leit

til Klgmannsins.

, Nei, ég segi þ('r satt, aö ég hefi eng-
an tfma til þess að eyða f þesshittar <5-

þarfa", sagði Stone og gletti við, "sannleik
urinn er b&, að drengurinn kallar alla karl-
menn frœndur, nema mig. En hvemig &
J>vf stendur veit (^ ekki. Það er vfst bara
uppátæki".

„Frændi, er eina nafnið, sem ég maa",
flagði drengurinn hugsandi. „Ég heyrði
þaö fyrir löngu, þegar ég var bam, og mig
dreymir um f>að oft núna, Ég hefði kaflað
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h««Nip,«„d.,ef.gheftiekkiWU«

"'*'^ hrœ«ilegt', gvaraai dremmrmn ^^voa«Nipsk«kti npp L^^

»». ef ég h6», ekk. veri9m»Il8n.a,

.
••^'»« ^" 1»« eem gerði þie .von.

h^ddan^.spartiHarconr^* J»™«
hfer ,rt"^ "* ''*'™ *««• K^i-iCnver það var sem vatnið gleipti

^te » hg «.„„».. t^^ lagm8ð,;rinn

„En^ vU hln.ta á hann nönaí «uai

h^fí^^r;rðilí:ie\r^^^
aosrun á dienginn. *^ ^"

Kat hug«aöi «g i«„ d41itla stmid, .f«.
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m leit hann til Harcourts og saf^i: „Éf^
got ekki sagt þér það, frœndi nema hann
leyfi það. Ég er ekki hrtbddnr am að
hann ekeri úr mér tongnna, þvf Nip mandi
aldrei leyfa pað. En húsbóndinn sendi
mig, og húsmöðirin segir að ég mef^ ekki

^era það sem hann bannar mér Þú sér

I>að að ög er ekki hneddur við hann, en
húnérþað. £g mnndi aldrei gera neitt

fyrir hann, en ég vil gera alt fyrir hana,

þvl hún er svo góð vlð mig og Nip; hún
gefor Nip ostmola, og hún elskar mig, hún
segir mér pað á hverjnm degi. Nei, frœndi,

ég má ekki s'egja |>ér f>að''.

„Nú ertu vœnn drengur**, sagði Stone
Anœgjuleffa. „Nip skal fá nóga ostmola,

og ég skal ekki lœkna húsmöðurina núna'*.

„Þér er eins gott að gera I>að ekki",

'

svaraði drengurinn ögrandi. „Nip ratar

undir rúmfötin og hann gerir þaÖ líka, ef

þá meiðir hösmóðurina, Heyrðu, frændi'

héit hann áfram og leit til Harcourts. „Ég
vildi að þú skiftir um pláss við mig dáUt-

inn tíma . Vertu vikadrengur hj4 gamla
Stone og hlauptu erinda fyrir hann, en
Nipogég skulum keyra í ffnu kprrunni
þinni. 0, það væri gaman að sjá hestana

|>eytast áfram eins og. vindinn, og að sjá
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C'^T' »"'!" «*»» Wm 4 kvddin.

leyB^nnUnm gamla Stones, bví hZ
««n*W«í8taíumfyrirmig":

Harconrt fynri.tlega og hortti 4 l8g™^„.

^' "
éJ'*''XÍ ^'"Í'' Þig .« tóta'^hann

enmírverínrönotalegt
afl horfa 4 hannn4vi8t hans er eem eitnr Hevrir bú Wf

I^ttukvikindiaW.sagaiWhii^'

: .jMig vantar eUti «8 leika mír", evar-

.JflsmóBnnnnar og leggja hOfu«« i k.«,t„
WogTitahanaatriöka 4 mérS
gwtnr yfir mér sttíndnm og feUnr mét ÞaS

„Henni er betra a« hœtta aí grttaog

í 'll
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Wöja»t fyrir. e£ hún viU ekkí ik ráduing u
fyrir |»a««, saffði Iðgmadnriim heiftarlega.

,3Cérer Bania hvert |>A feri) eða hvað
þ6 gerir"*, aagði Harooort <JÞolimn<5Ölega.

JPariHi bara f bortn. Heyrír þ6 f>að.
F^tu f>ér, eða ég kreiati úrþ6r Ifftömna!"
Enþegarhannaft aðdrengorinn var ekki
neittaðflyta sór, »tIaÖi haun að gripa i

haan og ita honnm 6t, en hann var ekki
fyrr búinn að snerta haim. en að hann
lepti honnm aftur og mk upp hljtfð, |>ví

lottan haföi oröið vör við œtlun hans og
var f>vf komin ^pp úr vasa drengsins og
beit f hOnd hans.

„Andstygðar kvikindið heiir bitið mig
hljóðaði hann upp, „en ég skal vita hvað
ég get gert með stðl". Svo greip Harcourt
Btðlinn, sem hann haföi setið á og hóf
hann h&tt yfir höfuð sér og hefði þaö híHjg
riðið Rat að fullu, ef hann hefði ekki verið
fljötari að skjötast undan pg út um dymar,
ogkallaði um leíð:

„Nip bltur, frændi, ha. ha, ha! Nip
bftúr! Ég á eftir að fá hestana og kerruna
þfna enn þA, vittu til".

,.Þvf hefir þ6 þetta kvikindi hj6 þér?*'

•purði Harcourt reiöur, þegar f>eir voru
orðnir tveir einir.
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hem Harcourt, v.r («« ekki .krttin hng-

Pl»«..k.ft, Tií þig c«tt ,j41ft„ „' k^
t ftnu kerrnnni þinni, » „eÍM, pt gertirhw. verk. Varl«í ekki undarle^- oL8^^ottiingimi„^„„ W»^C
«•«&]»«. og neri wman hðndimun,. ei,„og Wta heffli glatt himn miki»,

..Eg get ekki e«« neitt .kHtM e«. und-
•^^."» ""»• •«>» a» hílfviti bnU.r".
•r^. Harconrt .tillilega. „Hann varems VI. aa .egja Þ.« ein. og eitthv.« .„n.

"A°«''ito«",eag«ilOgmaanrinnoghat
»fr«n, a« „6a «.n,an hOndunum taigju-
'^«- „Eg get ekki anna« en viínrkent a«

"*J
íanst þa« undarlegt .« heyr. hMm

Pegja að hann mundi hafa heetana þína oekerrnna 8f«ar".
»- " "g

,.Því herðir N á or«ina }. I naf .pur«i

nokku« nndarlegar wgt vi« mig, heldur

:L^'..
•»"•«'« -"Wvi«Snhvf^'

.,I-lka8t til œtti |>afl ekki a« vera".
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*Sím
11« X

•aniði Stone og fBrði siff ðgn ^'isr Har-
oonrt. „Það ætti Yíst ekki a« Iiafa meiri
ÞýÖinga fyfir J>ig. Samt veizt [>6 að f

raoii réttri áttn ekki sem beztaD létt til

eigna þiniia. Náttúrlega g»ti Bat þldrei
haft tilkall til þe^rra, en það 'eranhar fem
k&ntke g»tí haft það; já, einliVér a6nar,~
^ahTer annarl" ' * • •

Hraö lengi Stohe hefOi 'fealdið áfram
atí -taata I>etta, er bágt' að akf^ pnptA
Tar einaog hann væri farið að"dreýma-efi
Haroourt hefði ekki litið haittí 'kom» til

i^álfB afn með pvi að grfþa ttm kverkar
háns og hrirtá hann f>ar til 'að tenniimár
sknlfa fhonnm.

„Hafðtt |>etta, J>rællinn þinii; fyriríJ-

svffni þfná'-, aogði herramáðurinD þegar
hann var orðinn appgefínn,\,og éf þtt vilt

ekki að ég steindrepi þig, p& flýttu þér að
skrifa |>eaaa ivfsun, og aegðu' ekki eitt ein
aata orð, nema ef ég spyr þig að einhverju,
og láttu mig ekki bíða. Heyrir þú það?**

I>að var dtíítíl stuhd þftr til að lög-

maðurinu var búinn að ni sár svo; að hann
ÍPBti skrifikð, enpegar hann gát I^aðsettíst
hann á st<Sl sinn án þeés að ðég|a eitt éin-
asta orð og lank við verk sitt. Sfðan fekk
hann Harcourt miðann. haUaði sér sfðaa
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og byrgAi andlitsitt
tnm á skrífborðið

•með höndimiim.

„Ha, ha, hal" sagði herran^ðiiriim í

storkandi röm: „ÞeMÍ hristinKur hefir
gert þér gott; er ekki bvo? Mér þykir
«nt nm það. Pasaaöu þig hér eftirað
reita mig ekki til reiöi, f>ví i nægta sinn
getur skéð að ég hriati lífið algerlega úr

Síðan flýtti Harcourt sér út, og þegar
kerra hans var að hverfa frá dyrunum, lék
diöfuliegt broe uná varir lögmannains um
leiö og hann tautaöi við gjálfan sig:

„Þ6 berð heudina hátt núua, Henry
Harcourt, en sá reikningedagur mun kom*
að þú munt verða að borga aUa þína iUu
meðferð á mér, Þú munt verða föa & að
krjfipa á knjánum og biðja míg fyrirgefii-
ingar—og p& hlœ ég að f>ér. Já, þ4 verður
minn tfmi korainn að hlœgja'-.

^f

XVI. KAPITULI.
Rat mœtir Hugh Horton ógfer me^

honum heim til sin.

Þegar leynilögregluþjónninn var far-
inn frá Hugh til þess að leita upp týndu
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Í^n'^ ^"^^ ^^ ^ •taðá leiatfl
beiimlit Atioe Blake.

w.- ^^.^•^ dauflegnr í bngði og varN« engin furda, þvl hannw ekki kom.M a« neinni niðnntOdQ noi hvernig hann
iptí ortiðAlioeBlakeað liði ogvamað
peim dhamingja lem yfir henni hvíldi, en
hngMnirhansvomónáðaðar með þvt að
íiMUi heyrði sagt á bak við •ig:

"Þetta ef hann, Nlpl l>etta er maðnr-
inn lem drð okknr úr vatninn. Viö verð
mi að taU við hann, Nip, því hann er «5ð.
wpUtnr.kalég»egja|>ér. Og heyrir þtl•Uu l^ að vildnrinn er altaf að kvfda að
mer? Hann segir talaðn viO hanu Bat—
tolaðn við hann! og ^-^ aetU að tahi viö
hannr

Hngh snerí 8ér viö og sA drenginn
með rottuna á öilinni.

"Jœja drengur minn, ertn búinn að ná
Þéreftirdýfnnaum daginn? sagði Hnffh
gððmötlega.

1*1.
y*"' Bvaraöi drengnrinn, "og Nip

líka, hann fann meira til þew en ég, hann
tkatf f marga Unkkotfma, p6 ég reyndi
mitt bezta til að þnrka hann. Nip er mik-
iJ h«a, þó honnm líki ekki vatn betnt ea
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mér. En heyrðu vUta koma heim
mér? ég vildi að pú gerðir ^^.

"I»vl viltD a« ég komi heim me« Mr
dreiHjur minn?»' eimrði Hngh, lem var
Mvitaodi orðinn vinveittur |>eMmn óláns.
Huna onglingi.

**lígheldaðhásmóðirinni mundi Ifka
að sjá þig", Bvaraði drengurinn.

Hvaðerlangt heim til þlnr spurði
Hugh.

"í>að er gtutf, srgði liat.
'
•Konda".

Hugh vikii geðjast drengnum og gekk
* atað með honum, eftir litla stund vóru
Þeir koninir að httei Mr. Stone.

"Viðskulum ekki hringja dyiabjOll-
mmi, ég fer aldrei iun uni g«tudyrðar ég
fer inn í eldhúsið, húsmóöirin er æfinl'oga
Þar, og |x5 að hana langi til að 8J& þig, er
éghrœddurum að Stone gamlikœri'sig
ekkert um í>að. Hann viU aldrei ejá neinn,
nema l)eir hafi peninga, ef pú hefir pen-

•

mgahanda honum yrði hann j^hiður að
«j*f>ig- Og hegar þ6 ert búinn að sjá
húsmöðirina, skal óg fara með þig til hans
ef þö vUt, hvort sem pú hefir peninga eða
ekki. Ég er ekki hrœddur viö hann, 4
meðaa ég hef Nip".

' ág kæri mig ekkert um að sj& hann",
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>i

M

•gði Hagh. og brosti, "mér dogar að sjá
h4im<NKriiia, lem þú kallar**.

"Jœja W", sagði drengurinn. **Konda
pé og passaðu að týna mér ekki. þvl gönir.m ero dimm".

8vo fór hann eftir lOngnm gtfngnm bar

.*^!?í;,^r •* *''*'*• »«n ^ar h«gt að
•J* dálitla birtu f gegnum gkráargatið

'*Nú ætla ég aö gera húBmóðirina

Jeið hnnti bann hnröinni ópp á gAtt ost
•teig inn. En mikil varð hans pkelfii g oa
jndnr að sjá ekki að eina gömlu konmia
heldnr lögmanninn llka. Anthony Stone
hafði heimsótt eldhúsið til þess að gkoða f
matarBkápona. og gefa konn sinni lexíu
umspareemi. og var hann rttt aö enda
við f>að þejcar hnrðiu opnaðist.

Drengnrinn stóð h«ggdofa af undrun
og ótta, en pó hann þegði, var lögmaður-mn ekki lengi t>egjandi.

"Hvað er núl hvemig diffist þú að
þeytest evona inn & ökkur, og hver er með
þérr

Óttinn hvarf af drengnum pg hann
hagðistrax: "Þetta er maöurinn sem dró
mig og Nip úr vatninu, og hann er góður
piltur, eða vemdarinn Begir ekki saft, og
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«ff kom með hann til að I^ta húsui<5ðirina
•jA hann".

Mrs. Stone haföi ekki þekt Hugh I>ar
til drengurinn lalaöi, þi flýtti hún sér til

hans, nétwl og fitrandi af <5tta, 0« saKÖi í

hAlfnm hljöðum:

"ó, herra! því koumt |>á hingað?
flýttnþér í burtu, 1 g^ösbœnuml talaðu
ekki, en faröu strax, éj? vildi ekki fyrir
nokkra muni að hann 8æi pif^ vel, það gæti
koBtaðlíf þitt! farðu! fnrðtjif ir„ðBnafni
farðu Aður en það er ofseint! "

"Heyrðu, maddanja ^óor hröpaði
Stone reiður. Hvað er alt þttta hvísl
um? hvaöa maður er þettaf ég verð að sjá
hann betur, ég gœti bezt trúað að hann
væri þjófur".

Hugh 8t(5Ö eins og steiui lostinn.
hafði ekki dottiö í hug að ferð sln með
drengnum mundi enda þannig, svo var
hannlfkasvo hissa & hvað konunni var
ant um að hann flýtti sér burtu, Ifka gramd-
ist honum ósvffni Pigmannsins sér til

faanda.

"Það er auðséð'S sagði hann lokains,
•*að ég er hér ekki velkominn, svo é^ skal
fara, ég kom hingað að eins til þess að
{xJknast drengnum; verið þiö sæl", Hugh

1

Í4«:í

f-".

W-'ft'-

'h^.
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aftaf
"* k"te»íeg» OK aýtti rtr ,rtan «

freklitín konn sinni og ««»8!. ..ti™».
"»«« er Þettaf" " "'

"**8 er maínriun sem bjaiBaíi Bat

heyrðir þfi ekk. drenginn Bogja þM f"
J4. éK heyrtli þafl, en mig grunaíi a«Þí »»e.r e.tth»«« meira nmll„. Hvertrhann? eegi

.Vf, ^rerbetra a« segj. m^
Þ«« e«a ég ,l«p Þig. Maria",.á8t^t
hvegti anKan á hana. " ^

^^ r" ^'^"^' "Kannake a« Katvih hver hann er?"

"^nergtfanrpiltnr.ég er vis. „mW
. Mgíi drengnrinn.

í»k.ng« ,nn j þetta híB, ef |>fl vilt ekki a
ÍB8nú.p.gftr h«eli«„om", B«g8i Stone
Jjem Þöttiet nn vissnm a« h^y„d ,,n
hef«,veri«gru„dvallarla„8.

-ír^rrekWníg a« konan n.ln eyWleggi mig me« dhðf.eem,, heldor verí ég Uka a« ei«, 4 hœtta
.» h6. mitt ver«i b«>ti,t inn 1 4~nt"

Sf«an fór Stone bfllvandi inn f híriaHngh lag«i n6 aftnr t 8ta« i lei« «]

. if; *
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itT'

fwpe fyr. 8vo mandi hann Ifka Bft,v
"#"

ekki ad afstjfra því ef baa LfL- í ^^*'*

-X';rs.'s';"c£;
«ngaml, dyrnar, ein, og hto Z y»TT»

Pegarhann var seztur, tóí hdn sér net ^»lnR^n og horffli dapurle^ « " "*

Margrtt gamla var vanaWa «i.ai -

I' ^<5^'



174 Alice Blake.

"4

»(0 biwiari hlið lífsins, var f>að pví mjðg
niúám fli Ii6b 8ást döpnr í brai^i . Evfði
H^ghs ég. vid að BJ4 hana svona.

Bítír «t«adaii)ögn sagði hann: „Þér
llðnr ekfci vel , Margrét. Ertu la«n ?*'

.,Eg ér frfck það gem Ifkamann áhrær-
ir", svaraði hún, „en hngur minn er ekki
sein ról^aiastur; núna i nokkra daga hefír

mór fundist einhver ógæfa hvfla yfir okknr
og hvemig gem ég reyni gét ég ekki að
peirri hngmynd gert".

I^ð er undarlegt, fyrir einsg^gg-
•kygna og hughransta konu sem }>ú ert".

tvaraði Hugh, „en hefír þú ekki góða á-

Btœðu fyrir pessum óróleika".

Gamla konan hikaði í%n við og svar-

aði ekki strax. Siðan sagði hún. „Ég er

hrædd um að ég hafi nokkuð góða éstæðii

Hugh, en samt getur skeð að mér skjétlist.

Ég hefi æfinlega verið svo heimskuleg með
alt Tiðvfkjandi henni. En mér þykir iyo
vænt nm liana. Ég elska hana, Hngh**.

„Þú átt vfst við Alice Blake, Margréf.
sagði Hugh, eins stiUflega og hann gat.

„J&, já. Það er hún", svaraði ganila

konan og þurkaði tárin sem komu Iramf
augu hennar. „Hún er nfi alt sem ég á
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hjarta ii..tt brysti, ef ég misti h«,."^.Ga» k„„.i «,, E, ,^ ,^^
ekki 'f^'"'

""»*'»^ konau. „Hto erekki veík. H6„ „ ein. frfek og hön heflr"okknrnttaa veria, Ó, Hugh ! ^ villtí

Bi að hún eigi eftir að líða".

„íguðanna bœnnm eegðu mér strax

^. «# xA
'SaffOi Hugh, sem var nú

h . ^ "^^** ^^fi' komiðfyrir^

«*'g'ét þegar hiín rt hvaða éhrifLhennar höfðu á Hnirh Pn ko«

SeLn^? «««fcring, að Mr. Prank

oa^^sé^glnleg^torpari og^að af versta

henni heldur bara að «r/virða hana"
.,Hugmyndir þfnar eru alveg i*ttar-

^ og fjd,«m klukkutfmum hefi ég ortiðföDv,8sumah«in erahaem ],6 tíftní
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: Í^ftm

og »tíar s^ alt sem þA heklur, og af pess-
ari fallyissu er ég hingað kominn 1 kvnld,
og þad er stlan mfn ad ónýta áform hans.
En Mgðn mér nú hvað vakti ^nsemi
þfna".

„Eins og |>ú vei8t. Hugh", saífði gamla
konan, er illmennið algerlega búinn að
blinda hana. Hún álítur að hann sé ait

það 8em gott og heiðarlegt er og trúir ðUu
eem hann segir. Ég ogséra WiUiam höf.
um reynt alt sem viö hrtfnm getað að vara
hana við honum, en það er ekki til nelus.
Hún hlustarekki á neitt gagnvart heuum.
Hún er farin að fara svo oft út meö honum
«g vera með honum í>ar til seint á kveldin.
Og hún aegir mörað hann fari með aig til

finendkonn, sem hann eigi [í borginni og að
hún búi f atöru og skrautlegu húsi. Sein-
a«t þegar h6n f<5r með honum sagðist hún
hafa mætt fðður hans þar og hefði hann
tekið sér <5skðp vel og verið ánægður með
i%. Og n* er það grunur minn, þ<$ ég
þori varla að segja f>að, að hann ha^ ekki
hjni hana a^u skyldfólki sfnu, en Ixura

Íwið œeð baiM í gylt búr svartra s&lna og
' s^^ svo •# sfc^ hana f>ar eftir þegar

tlmk er koupœ og býft ^ við að
•kkiað láta það bCða Ieugi<
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Mt hl a« Kista þar r „ðtf.
*

mikluin ge«.hræringam. „(.»« m* fkk''«fe framKang. Hvar er AIice»-
,,H<in er a8 klmBa sig til þeM »« fcr.

a« "ansa hana, p„a sem hann s„ertir •.
*^

«et„rl"Iir"aí,:s5C„,eT ^'"

^«a^..s^ihe„„iLj'.nethe:::;*m:i

„Húu trúir flllu sem þa segir he„,.i'iema illmensku hai.s" sa^íi M T '

o« hristi h«fuaia. „kuT'hennTe 7bifanlegt 4 honum-. ' *'

b«;.
"*^''

.T* "* ""'""» kosti aí rey,.a

«rt <ígert t.l þess þött þ«a kosti mitt eigia

"Oua blessi þig, l,e,„. Hugh. fyrir
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þewui liÍgta%8tiii|<ii'S sagði Margrét með
mikiUi t>akkl4t8emi. „Þý eri lá eini, wm
^gettreyst, fiví séra WiUiama er oriin
flvogamall, að hann getur ekki barist við

ödrengskap. Hann getur að eins aðvarað
og rftðlagt".

I þessu kom Alioe inn f stofuna og var
hún velbúin, en þó ekki ríkmannlega. I>að

lók &nœgjubro8 um varir hennar |>^<ar

hún gekk til Hughs og heilsaði honum og
sagði:

„Mér þykir vænt um að sjá þig Hugh.
^að er langt síftan f>ú hefir heimsótt okkur
Bn þú sœkir illa að, því ég er albúinn að
fara út og get |>vf ekki tídað við |>ig á með-
an J>ú stendur við".

i>egar Hugh leit framan í hana, fanst
hoBnm að hún hafo aldrei verið eins ílig-

ur og nú, Hann horfði lengi og alvarlega

* «HPi hennar. Hfðan sagði hann með á-

herzlu:

„Margrét hefir sagt m«'r að pú œtlir út
i kveld, en ég vona að þú hœttir við |>að,

þegar í>ú heyrir f>að sem ég verð að segja
pét,

Óánœgja og reiÖi lýsti s»'r faugum
hennar við I>essi orÖ; og svaraði hún hon-
um með stytttngi:
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einlægleKa aL "^.f^" ' »«KÖi Hugh

'«K «BK ao maðnnnn sem bú »H«r ^a mI^t v«ri eins he.ía,le«„,ÍH «, ^fh^í^

hevra «Ivo» »^ ^' "^ '* •»*>•> »«

W>»B »meii». Mantrét fn»„i
WilH.m. hafa melS,eT:,\" (IT'^
*•«», E» hver *.t»a. t» e/v^f^
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Mgði Alioe fyrírKtle^ og (cekk At Ar •tof-

uniii.

„Qub fyrirgefi p6r ðréttlwti þitt!*'

•iHSÖi Hngh UtQtleRa. Égskal bjaiga þér

ámötí þliMuu eigin vilja. Og þft akalt

viðnrkeima að þú hafir haft mig fyrír

rangrí tðk*'. Síðan kyaddi hann Ifargrétu
og lór burt.

XVII. KAPITULI
Mr. Sharp heimsxkir Bob. Hujf

innhrots^QÓfinn.

Nú skukun við fylgja lesaranum að
herbeigi einu i leiguhúsi austarlega i New
Fprk-borginui skamt frá tonl.

Húsbúuaðurínu var vandadrí en yana-
lega gerist í leiguhúsum. En svipur

J>eirra |>ríggja persóna, seui 1 herbermnu
voru, var samt ekki mjðg aðlaðandi. Aðal
persönan hér var enginn annar en Bob,
Huff, sem lesarinn hefír kynst vel &ður.

Önnur persónan var kona hans, Hún var

þi^ega vaxin ogáað gizka fertug að
aldrí, fi^uUMt & h^^iind <^ eineyg. Maður
h^nar hafði í tmbi tl^ð úr heani augað
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»^ göngustaf Bínnin. SvovaFh««^ s.

inn.
*'^»'^' »®n» vur 8l»ffl«gnr á gvip-

«agði Bob líuflP við konu slna '^
hræddur nm að það «tli að Aj!" a ^ ^'

ekkert tækiWi oT 1 T ^ *^''"'" '**'*

ékki r»^^ í"'«^'** »**rt "W »t éK rteKKi að aunaO Ussn fvríi. ^ » *» «k se

gereitthvaíannS^. "^ '' ** *« ''^ «»

"Talaíu ekki þessa vitlevni," . .•
konan. "W veist a«^ er ««?!! ' .-^'

h^emirTw •*»" ""»* varir, oe
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íí

b^inu þegftr ad það stttkkar, of þú hœUir,
þáyKði ekki bœgt að ketina því iðnina.

''Það er sait liiUy, það er fiatt", gagði

ianbrotsþjöfurinu hnugginu, en itundnm
held éK að f>að v»ri bBtra h^ l&ta hann
tunda IxSknAm, heldur en að kennn iion-

nm iðn niína. að houum gæti orðið það
farBœlla i framtiðinni, en samt er báfu^t að
•egja til hvera hann yrði hneigðastur".

"Bnll í)j( vitlnyaa!'* sugði kvensktfr-

nngurinn, "það t^r svo sem auðst'ð til hvera
hann er hneigðastur o^ honuni mun aœma
bezt, OK |>að er iðn ffWJur hans. En það er

nögur tfminn að tala um það. Við |>urf-

um hekiur að vita hvað til brags skal nú
taka ti] {>(«s að okkur geti Hðið vel. Hvað
um þessa pappíra sem í>ú stalst úr kist-

unni í herramannBhúsiuuV Getur þú ekki
haft neitt upp úr þíjim V'*

*'E^' veit ekki", svaraöi þjófurinu, en

ég verð að finna |»íið út, ég get ekki séð að
það sé neitt ^a^n í {>eim, en samt gBti

gkeð að þau vajru mikils virði til Mr. Mel-
tons. ég m& til að Iftta hann vita af I>eim

við fyrsta tækifieri".

"Þú ættir að vera búinn að J>ví fyrir

lOngu", sagði konau. '*það er œfinlega

bezt að BÍ& ft j&mið meðan það er heitt.

.»*;.
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^I'Í 't'' vT^

ari við hann en aðra menn, er hann ekki
meður, ef J^ú rotaðir hann eða settir kúlu í

hann, heldur þú að hann gœti ekki drepist'?
"Ég býst við þVf", sagöi }>j<5furinn

dauflegq, "en þó skiimm sé frá að segja,

þori ógekki að hreyfn mig þegar hann
hortir á niig. Ég veit ekki hvemig & því
stendur. Eg hef heyrt talaö uni þá menn
Bem þurfa ekki annað en aÖ horfa á mann
til þtíss að láta mann gera alt sem þeir
vilia, hann er vfst einn af þeini, \>\í ég er
viss um að ég stœði á hr.fðinn ef haim
segði niér það'".

"L&ttu cngan hevra J>í'tta'\ sagði
kona nans fyrirlitlega. ^'bú t^rt verri en
drengurinn f>arna á grtlfinu. Mér f>ætti

gnman nð sjá hann reyna þær kfinstir sfnar
við mig".

"Þ6 mátt segja það sem þ< r sýnist. é;^
er ekki l>einlfnis hræddur við hann. en það
getur enginn að sfnn uppeldi gert, og ég
yrði að gera pað sem hann segði mér".

I þessu heyröu þau gengið n|>p stig-

aiin, og hættu þau nú samtalinu. l>að var
stansað við dyr þeirra, og barið hægt & |>ær.

"Hver ætli þetta geti verið?" sagði
hann f hélfum hljóðum við konu sfna. síð-

an kalhiði hann: ' Kondu inn!"

.faisl
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Hurðin opnaðist, Sharpe. leynilfítr.
regluþjónninn, kom inn.

"Sœll, Bob', sagði hann kunnuffWa,
hvemiggengur það?"

"Illa, nú um tíma", svaraði Huff (inug-
lega aldreiveren pegar pti ert f nánd,
f)andmn taki þig!'"

"Þö ert f illu skapi Bob. En það borg-
ar 8ig sjaldan að bölva fólki, og það er
Þýðingarlaust fyrir ^ig að biðja már ó-
bœna", sagði öharpe meö hœgð.

Frá pvf að leynilögregluþjónninn koui
inn, h'ífði konn þjMfsins gefið honum ilt
auga. og áður en Bol, liafði tíma til að
Bvara honum, sagði hfin reiðuglega- -^Hvað
er erindi þitt hingaðV hefir þó nokkurt
leyh til aðkomahingaðv þ^r ^.j. het^^ ^^
syna það ellegar þú færð jynbolta í haus
inn".

"Bob", sagði íSharptí stillilega og eins
og hann hefði ekki heyrt ^að seni konan
agði, "konan þfn er voik og er 1 vf ekki f

göðu standi til að hlýða á samtal okkar
og verður hún þvf að far.i frá á meðan". '

"Mér þætti gaman að sjá þig koma
mer út úr herberginu", sagði Lilly, og
lagði báðar hendur á síður eér og hvesti
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8VO augun á Sharpe. "Þú og öU löreglan
getur ekk' komið mér héðan".

"Heyrir þú, Bob, konan pfn verður að
fara út, óg parf að tala við pig og hún er
ekki í því skapi að hlýða |& þaÖ", Sharpe
horfði einbeittlega Aþjófinn.

HuflF hikaði eitt augnablik, en svo
sagði hann: "LiUy, þ(i verður að fara".

"Ég fer ekki eitt spor, hvorki fyrir þig
eða hann", sagði hún einbeittlega. "Þð að
I>ú sért svo vitlaus að láta hann ráða þér,
H skal hann sjá að hanu hefir sinn jafn-
ingja í mér'.

"Eg er ekki vanur að tala tvisvar, til

þessaðþa hlýðir mér", sagði þjófurinn
með alví5ru8vip, 'farðu fir l)orberginu aegi
égfK-r".

"Konan visBÍ að það dugði ekki að
I>ver8kalla8t f.egar að manni hen;iar var
alvara, hún var of oft búin að kenna & þvf

.

Með óánægjusvip tók hún bamið, gekk
burt og híit heiftar auga til l({grogluí>jón8-

ins lun leið.

'•Jæja Bob", sagði Sharpcí í>egar þeir
voruorðir einir. "Þú hefir ekki haldið
loforð þín vel, 8em pú gerðir þegar ég lét

pig sloppa við hegningu fyrir að vera við-
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riðinn hankaþjrtfnaðinn. Þú ]ofaðir pá að
hætta. en hefir «»kki ír»Tt f>að"

"Þíi lóst mifí H«'pi)aafþvíégíraf jy,r
upplysingar, som pfi þurftir að fá, og gatst
ekki fengið íJðruví.,i. 8v«, ég áleit að við
værum lausir hvcr við annan. Þú &ttir
hcMur ekki nieð að iáta mig lofa neinu, og
hver getur sagt að ég hafi ekki lifað heið-
arlogíi slðan".

..Ertu 8VO galinn að halda að 6g hafi
ekki haft gætur k þérsfðan. Bob, rg hefi
vaktað hverja ^fna hreyfingu .síðan og hó
að.gværi ekU í K>r^ánni l>egar brotist
var inn f hÚ8 herra Meltons. |>fi veit ég
eins vel og þ«> eg hefði horft á þi^.. að |,að
víirst \n\ seni gerðir í>að".

.,Ef 8VO skyldi vera". Síigði þjófurinn
í)rjoskulega, hvað ætlar þú að gera 'við
pvi?"

.,Það verður eftir kringumstæðuni"
saRði ieynilílgreghjþjónninn róh-ga. Ef
HVÚt iHta af 1 -li skj/>li„, sen. þf, gt^lst
arkistuniannsms, þá getur skeð að ég
hrcv H ekkert við }>ví, en ef f,rt vilt ekki
pra það, þfi lætrghegna \>ér og þó að ég
haH ekki sem l>eztar 8Hnn«nir, þá mun Z
«nit geta gert þér það ó[>ægilegf'
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.,Ég veit ekkert um skjVHin", 8vara<>i
Pjófunnn ölundarlega.

„Það er lýgi, Bobl" srgði Sharp blátt
áfram „í>ú veist um skj«lin og meira að
segja hefir þau undir hendi nú sem sf r.d-
ur En ef J>ú vilt vera svo vitlaim a«
halda f>eim, þá víTður þú að taka pvf s( ni
að hönduni W. og hefi ég péekki nnMra
iHTaflgeraí kvöld. Göða nött, Bob. Vjí
sjáumstsíðar",

,.Heyrðu, bfddu, Sharp!" sagði Huff í

flýti r>egar hann sA að lögregluþjönninr.
œtlaði að fara. ..Ilvað bggur Kr á, getur
Þ6 ekki gefið nianui tlma til að hugsa siíf

,.Eg er mjíig vant við látinn", sa^'ði

%reglu^jrtnninn. .ogr rnk ckki evða l.iníí-

um tfma. Eg skal gefa ^ér fimm mínútnr
til að hugsa, en ekki lengur. og ef þú ert
ekki kominn að neinni niðurstíJðu um l.vað

^ú vilt gera. þá ferég". «vo tök hann úr-
ið ^ipp úr vasa sínum og horfði á það.

„Þjöfurinn sat hugsandi og varnil
ekki orð talað þar til að Sharp leit c^^v oe
SagÖi:

„Tfminner uppi, Bob. Ég verð aí
fara. Vertu sællf"

„Bíddu- Ragði Bob. „Ég gef skj.ilin
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leftir Þ«„g„t.varla verií „,iki|, vir«i

éKlH.tur hv.aég»tti«4íjer,.. »V^Jdro, me.r« til „„, m™t„„«,ley,i*',„u
|«.K'«r e,tthvHa svo„«l«g«« ke.n„r fyr'

..Þ4 hefir «fr4aið viturleg«-' 8«^,-
a,arprÞeg.rH„fn«„k „pp skf.fr„,^
.M,.,voru,.ogfekkho„„„, þ„„' "T

iraðœrlegra vnr .,g, e„ „a l.rjtítast ii.„
l'tósogste'.. Odða„ött-.

'^°'»""'"

XVm. KAHITirLI.

1» 8ta« he,man «a frá sér fil ..* T -7 .
*i»Iu„u„,, hafíi ho„„.„tria t. lif

aiin hvert sem hanu fœri og se^a s

Í

lallar hans hreyíingar Þe^«r 1/ ^
.

löt ár hvKíi; • 1.
^**^ fcíharp koui

eft,r ho„u„, L»gm«a„rin,. bjöst

S"3
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við að með þeseu móti gæti skeð að hhuxi

kœmist að hvar skjOliii væru, þv( hiinr.

þöttÍBt visi um að Sharp mundi reyriH sitJ

bezta að iiuna þau.

Sharp h«'lt áfram leiðar sinnar. lutð

hendina í vasanum, seni 8kj<*»lin vsru i. o^;

var að hugsa um hvort ]>e88Í ferð minidi

verða árau^urs betri|en uðrar þesshi'iitar

ferðir hefðu verið. En á eftir homiiia

lœddÍBtdrenjíurinn, 8t?m hu>fBaði ekki um

annaA en að framf^lgja Bkipunum l'ig-

mannsins. En til hvers hann Atti a?^ u^ra

það, hafði hann ekki hugmynd um.

Leið SharpB 1& fram hj& dimmri pitn

ofí þej<ar hann vur kuminn á mdts við

hana, stukku þar frani tveir karlLaenn of,

\uxni og ó\(^ annar uiaðurinn hann til jarð-

ar, og stukku þeir svo báðir á hann. ..Vel

gert!" Bagði konan, Bem var engin í'nnur

en Lilly Hutf. „Og leyBÍð nú verkid vei

af hendi. Áin er að eiiiB f&a faðma }u'í^a!i

l>erið hann þangað og kaBtið honuui iána.

og f>A cruni við Ihub við okkur verBtií <'>vin.

og mun hann ekki hafa Bob Huff tyrir

verkfæri siit framar. Flýtið ykkur i l>urt

með hanir'.

Síðan lagði þessi kvensk"»rungur heiiD

leiðis. ánægð ytír þvl sem hún hafði komið
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til leiðar, en mennirnir tóka lögreKlaþjön-
inn 4 miia gín og fóni með hann ofan aö
jMi og fleygWi honnm f hana, eine og það
beföi verið hnndshræ, og hlupu síöan f

bnrtu. Rat hafði sóð alt þetta og hljóp
»6 öttasleginn heim til líJgmannsinB.

lU

VX. KAPITULI.

Melton heimsœkir Boh Huff.
Nö skulum vfð heimskœja Bob Huff

aftur. Varla var ieynilögregluþjónninn
komin ofan stigann og út. þegar annar
maður gekk uppstigann og barði ofur
bægt á dymar hj4 Huff. Bob sat hugg-
andi og h^lt að lögregluþjónninn hefði
gleymteinhverju, ogsagði: „Komdu inn'
«íðanhé>»

. iframmeð hugsanir sfnar
ogiéite. .. ", þegar dyrnar opnuðust,
enbeiðK

- hinn talaði.

Hann stökk á fæturpegar hann heyrði
milróm þess sem inn kom, þvl hann bekti
mAlröm Mr, Meltons.

„Kondu sæU, gamU maðuri" sagði
hann. „Mér þykir vænt um að Bjft þiff
avei mérþál"

**'

y.

4
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Og Haff rötti hendina vingjarnloga
a0 honnm.

„Mér væri stOr þœgð í því að |>á værir
ekki'svona kuimuglegurvið mig. Ég man
man ekki betur en það vœri í skilmálum
okkar, að þú œttir að muna eftir mismun-
inum & 8t/^u okkar og passa að ^leyma
I>ví ekki", sagði Melton fyrirlitlega.

„Eg bið fyrirgefningar", sagði pjófur-

inn auðmjúkur. „Það var ekki œtlan mfn
að móðga þig, og ég hélt fyrst enginn sá

tU að ég mœtti heilsa þi^r með handabandi.
En fyr6t þú vilt það ekkl, skai ég vera &-

nœgður og ég er eins fús að vinna fyrir þig
eiuB og þö að I>ú hefðir kyst mig. Hvað
get ég nú gert fyrir f>ig?"

„Þú manst eftir manninum sem þú
Beimsóttir pegar þú komst til mfn?" sagði

Melton.

,.Jé, ég man vel eftirhonum, herra",

svaraði f>jófurinn. ,.Þú kallaðir hann Ru-
el".

„Eg kallaði hann Jack Ruel", sagði

Melton. „Eg veit til þess að hann hefir

skjðl, sem eru mér mjög áríöandi. En ég
hefi enga hugmynd um hvar hann geymir
pau. Eg veit bara að hanu geymir þau
ekki í herbergi sínu, því þegar hann var í

'^ll
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«kj»Im en, og ná þeim fyrir mig, og ef h*r

.•Hfna gengur s« þérf. ,^„^1 hermmaíunnn «,tiltur. „Ertn Cwi, t^í^
takaþettaaðþér?**

Bob Huff bölvaði affur oif safrði eíö^n

»W heBir þé fengifl t^ .yöj^ ^^^
ej-^.vo«ntnm.efégveit nokkní. t^tZ

^ aug, ÞW þfl munt h.fa verra af þw^Semn mir .trax hva« |>a meinarí"

-r,-

ik,...
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„Ég meiiiA það leoi dg Mgi", aTaittdi

þiófarinn gremjulega, „og svona er þal

llígaA: Þegarégför inn i herbergi Jack
Rneli raplafli é^ kistu hans og með Oðm
aem ég tók 6r honni var skjalaböggnll.

Anðvitað visai ég ekki hvort hann var

nokknrs virði ciða ekki, vn ég tók hann
ganit, Síðan hetí ég vorið að hngaa am
að fara með hanu til |>(n, vu |>að heíir

dregÍHt, t>v( rg hetí vonast eftir að þú
heimsœktir mig, í kv(Md, að eins fyrir f&-

nm niinútum, koni Ieynilögregia|>j<5nn

hiufi^ð Qg hneddi þaii Ot úr m<^r, Hann
heitir Izzy Bharp, og hefir náð mér tvisvar.

En hveniÍK hann vissi að ég hafði skjðlin,

eða til hvers hnnii vildi fá þau. veit ^'g ekki

Alt 8om ég veit er t>að, að hann vildi fA

þau ojj; aðég fekk4ionuin þan".

..Vitfirriiigur!" lískrat^i Meltou. „Þú
hefir eyðilagt iiiig! Þ«ð hefði veriÖ þtHa-

undsiiiiiiiiii lx>trH að (>au hofðu verið kyr,

heldur iMi þau kæniust í heiidur leynilng-

regluþj('>n8. Ég uiá búaBt við að innan

tnttup^ o^ fjVSg. a klukkut<0" verða þau
kpmin i heiidur yfirvaldaaua og þá er ég
tapaður lunður". Við þessi orð fðluaði

^amli Meltcn o^ kom mikill t^atyrkur &

banii.
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•«»•«1 von hatu í)Kn tí« |.«tta.

frottU|e«8« nt skifllanom M„ _
h.m. hear t(m» til „fl „fl,e„d, ,«„. L„~
i^iÞj'ifnrinuoKglotti.

'

n.iklf'"*íí"'.^''' "W* M'lton í

"yttoíér.Wmtttengumti^^'tJp^r "^-

,.J* Þa« þarf «a ge™,t sti»x, ufhoaá

"n.,og,voferto. En hvar ,^,17 W-mgn.fnvem. % m» varla f.J „éJ^^'lhto „•, hér. Li%, hvar ertn^^*
h«.n og h«,kkaíi w«din«, efM er; .s^

um leið og ha*in wi^\ K.ttn k^ *•

ÍTr h^n?
'""" r^' ^S.-'^'Í

»Hvar hefir I.Ú verið gainla kon.v bribefirvf,tveri««« tt Þér 1 ,t.„pi„r^
ií
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er betra að hœtta því, eða þú ^>tur ein.

hvemtíma fengið aft kenna & þvi &ður en
þú veiztaf".

„Eg hefi ekki bragðað eim dropa afö-

an ég för út", Bagði konan einlœgiega.

„Hvað hefir þú þá veriö að gera?**

spurði Bob, sem vissi að kona sín mundi
vera að segja satt. „Hvar er bamiö?"

„Hann er niðri og sefur**, sagði LiHy.
„Hvað gengur þá að, þvf ertu svona

möð og hrœðslul^. Það er eins og pú
hafir séð draug. Hvað er það; segðu mér
{>að strax" skipaði Bob hranalega.

Konan þagði en leit hrœðslulega til

Meltons.

„Þ6 þarft ekki að vera hrædd að tala

þ<5 hann heyri", sagði pjófurinu. „Þetta

er Mr, Melton, sem ég hefi sagt þér frá.

Haun kom til t>ess að fá skjðlin sem ég
fékk Izzy Sha^ Aðan. Það var ölukkan,

[>vf nú verð ég að fara og n& þeim aftur frá

Sharp með gdðu eða illu".

„Þú mátt spara þér (>að ömak að leita

að honum", svaraði konan einarðlega, „þvl

{>ú fínnur hann ekki"

.

„Hvað veizt |>ú um I>að?" sagði Bob
einbeitlega. „Ég er vanur að finna þ& sem

ég leita í^, þ^^r ^ I^g á stað tU þess' .
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Þvlmdt, ,ðW kynnist einhverri vatn«-
«y«jn OR fSir hana til þess h6 hj*lpa þér"

„Lilly'- sagði maflur hennar bistnr,
.,Þú veist að þa« duRar ekki fyrir Þi„ aðvera a9 ^era a« gamni bf„„ ,ia ^, ^l^
S 't" .tí'"'""''

""""íni * hendi, o« ég se«
Mrfynrframaa^érerbetraaa h«,tLll„gamm, o« vera alvarleg. Ég vil ekki hlýða

ekk.. Ef þú veist nokkuð um Mgreglu-
hön.m,, þ» segðu ,„.ð stra. e« , 1«%».on oraun, og tér or unt, og vertn skyr og
•kilmerkileg, en ef þft vcíbI „kk/rt híiarðn f röm |>itt".

'
'^

„Jæja, Bob", s.45di ko..o haus stilli-
^a^bvlhúnþektiof vel lund hans til
*«88«ðm«ðga hann, „ef f.í vilt finnaBharpe, ,,» verður þ. að leita hans * mXtaBkm.„a, Þvf n* ligg.., hann * *rbotn

,,Hvemig v.istu pað?" gpurði Melton•em Þeesi orð hflfðu mikil áhrif 4-
„Af þvf ég 84 hann 4 leifliuni þaniíað"-.- aona... „Eg skal segja þÍT^^H"aður, hvem.g 4 þvl stemlur. Svo er"*' "^, ''«^«. «« 'nér hefir verið ill„ „«Pennan Iðgregluþjön „<1 , tv« 4r; fy„, rf
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þvi að hann helir tvisvar tekið Bob fast-

ann ogsyo af því aö hann er eini maðnr*
inn, seBi getur hrætt Bob".*

„Hanu hefir aldrei hrætt mig*', sagði

þjófnrinu Onugur. „£g hefí sagt Þér það
oft að |>að er enginn sá maður til sem get-

ur hrætt Bob Huff".

„Þú mátt kalla |>að hvtið sem pú vilt,

Bob", sagði konan með hœgð. „En ég
kalla |>að aðhræða mann, þegar hægt erað
l&ta maiin gera hvaö scm vera vill, og það
sem maður vill ekki. Kn hann mun t>kki

<5n4ða þig framar. Það er þ& ánægja í |>ví,

en svo skal ég halda áfram meö síJgn mfna"
sagði húnog sueri sér að Melton. „Eins
og ég sagði þ('T, var mér iUa við Sharpe,

og pegar karlinn minn rak mig íit, af þvf

ég ætlaði ekki að lAta K^gregluvæskilinn

vaða ofan i mig, þá fór ég ofan og gaf

krakkanum rtgn af svefnmeðali. Sfðan fór

ég á fimd tveggja vina minna, sem voru

ekki vinveittari Sharpe heldur en t'g, og

ég þurfti heldur ekki að ganga mikið eftir

þeim tii pess að þeir tramkvæmdu það

verk, sem var þtíini s.iftlfum til góðs, ekki

síður en mér. Svo skai ^ ekki lengja

sfigana. Við biðum í dimmu skoti þar til.

hann kQin, c^ [>á stukku peir & baiuDtc^
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Iðmdti hann f hauginn og Irtgöu avo á stað
með hann ofan aö ánni".

„En 8kj«lin?' spurði Melton áhyggju-
hillur. „Auðvitað hefir þú ekki gleymt
að skoða vasa hans og ná f>eim, áður en
honum varkastAð i ána".

„Nei, (^ hugsaði ekkert um það", svar-
aðikonan. .,Alt sem ég hugsaði um, var
aö losast við hann, og ég held það hafi tek-
istvel".

Herramaðuriim sat þegjaiidi nm stund
aíðantautaði hann viðsjálfau sig: ,Jœja
þ&s ,.í»að er sanit l)etrn nð þau srn þama,
en 1 höndam I igreglunníir. En svo getnr
skeð að lík lians finnist innan skanis. og
Þ& finnast skj'ilin. ef ég vorð ekki hóinn að
n& í pan, Bob", sngði hann upphátt og
sneri sér að honum. „Heldur þú ekki að
það mætti slæða ána uð nóttu til án lokk-
urar hættn og reyna að n& í líkið".

„Satt að segja, herra, er æfinlega nokk
ur hættá í þessháttar verki", sagði HuflF.

Ensamt vil ég feginn ílræða mikið fyrir
þig. Og ef maður passar upp á tækifærið
í>egar það gefst, þá er eins víst að hafa p&ð
«f. og of einhver lögregluþjönn sæi til

manns við að slæða, vœri hægt að segja a#
maður v«eri að leita að einhverju, sem hef*



200 Alice Blake

I*'

y.mi

dottið úc bfttnum. EnefpeirwBu mann
me« IfkiÖ, vœri það dauðasök. En ég skal
tala við piltana, som unnu verkið og svo
skal f-g gera alt eem (g get til aö ná í skjrtl-
in

„Ef pú nœrð skjrtlunum fyrir mig
Bob HuflP", sagði Melton og Ingði hendina
* «xl þj<Jf8Ín8 og horfði staðfastlega & hann
Bkaltu aklrei verða féþurfi frnmar. Heyrir
þúí>a<yj' Eg lofa því Btaðfastlega".

„Eg f>akka þér kœrlega, herra minn
og ef é- faí ekki skjölin, veröur pað ekki
af því nð.'g hafi ekki reynt það. Þú mátt
era viss um það".

Bíðan pakkaði Meiion houum loforðin
og lagði á 8tað heimleðis í þeirri von að
alt geugi vel.

XX. KAP.

.
FVank Melton verSur fyrir mnhrigðum.

Þegar Hugh Hourton lagði ftstaðfrá
heimili Alice Blake, var hann staðráð-
imif hvað hann skyldi gera, fyrst hann
hefði ekki getaðunnið néinn bugá Alice;
h«nn ásetti sf'r að bfða par skamt frá og'
«l4a þau 8VO hvert sem f>an færu, og ef

, risW' ,1-..
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R«nk fen œea han. ( einhverja KÍIdrn"kyldi hann f4 I«KregIuJ>jV5na Bér Wl'hMId'" OB I4ta taka h.na þaían meV v„1dT

^ice. En hann var sannfær«nr „m a»

hir. h^K^ai r h"1;"
."""" «' '^"i. nnRsaai um hvaa þess Krannlausa

mik.a heldnr sjA hana dauða en „a vitohl Þess „a ,etl„„ FrankB h«fai fra,„„„„g!

ekkirá'f,.' f''!'"
'"""'•'SJ" ''"f" HuRhekki aa framfylffla (.essum .1set„i„^, H„«h

•» Prank hn„ej„ dyrab,Vfllu„„i MeB tíí"««„ 08 staaf«stum ésetningi „a «e;„

Sfafra,
"^" ^""'' "* »>-

"«""

«pnrst^:;;í^kt^m'«:'isrrr

St'aT^^*'''''"'''^''''-"
•

nann íét aftur dvrnar á eftir sér.

hjarte HughB við þetta, c^ foryitinn «tvita hvernig & þessu eteði gekk hl " .
dyrunnm og .tlaai aö hrin^JdSLlI«nn, í,egar hann heyrði a« Mnr^T^T^,

r-,

1 ^í£ m*l

fe

W »11
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bka dyniiiiim, svo hann baröi á |>nr mei
httgð og talaði til hennar f lágum róm.

Hön var ekki lengi að opna dymar;
og sagöi honum að alice hefði orðið snOgg.
lega ilt, eftir að hann hafði farið, svo að
hún hefði verið komin í rúmiö þegar Mel-
ton kom; og að það vœri hitasött sem að
henni gengi.

"Hamiiígjau hefir ráðið þessu henni
til góðs", sagði Hugh, þegar hann hafði
heyrtalt. SíÖan sagði hann Margréti
hvað hann hefði verið búinn að ásetja sér
að gcra ef Alice hefði farið með Melton.

'•Það Yar sannarlega guðstillag að þú
akyldirekki þnrfa að gera f>að", sagði
Margrét, "pvf <'g er viss um að sú smán
hefði drepið hana. hún er svo tilfinningar-

nœm og tauga ^styrk uð han hefði aldrei

getað borið það af",

"Eg var búinn að hugsa um það alt,

og var í>að ekki betra að hftn dægi heldur
en verða svfvirt".

"Jfi, jf>, þaðer sitt", ,sagði Margrtt.
" En nfi er þetta að eins stundarfriður, það
er engin hœtta & að hann hætti við svo
búið, og hvað er ph til brags að taka"?

"Ég held ég reyni að finna föður bant
A morgun, og láti hann vita hvemig f ölhi
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gRur, auðv,te«ber,^g ekki ruikið traustW han8, því éR Alft hann eamvi.knlft-mn og harðlyndan niann, en ^anit h.M ftj,
aðhann hafi föð„rlega velvild til sonar
.^"^"^^^^^^ ^^^f^^^'^i honun, hvað égtafa t,l bragðs. ef Frauk hafi sitt 4fram
tueð að eyð,leggja Aliee Blake".

rOg hvað hefir þú afráðið nft gera ef
evofer?" spurði Margn'.t &hyggjuf„fl

''Að taka líf hans eða iáta mitt", sagöi

h^^ i^'"'^'^"-
"^'^ ^'' '^''^* «kki verfla

hr«dd. Margp t, Pv/ ég býst varla við aö
Þaðkom,ti 1x388, ef ég get fengið fnð„r
hans ,lað |áta hann fara eitthvað f burtu
Þar t,l 8& tfmi er kominn, sem hann 4 að
le,?a M,s8 líarconrt til altarÍ8Íí,8. Jíf ft.,kem þuf til leið.r að hann Mti Alice í friði
Þart,l hann er giftur M,88 Harcourt, af
Þvf húnerrík, og i,að er pað ^em harm
gengst fyrir; þ4 verðnrmér það a„ðvelt aðkoma r>ví tii leiðar að Alice verði laus við
Ará8,r han. þar eftir, hfn, verður þá úr
allnh«,ttu".

GnðgefiHðHrtakÍ8tþetta".
sagði gamla konan, ianilega.

"Mér tekst pað", sagði Hugh hug-
hrau9t„r. Síðan kvaddi hann Margn ti 4
lagð, á stað heim.

^

11
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XXI. KAP
Anihony Stone spyr Rat.

l^egar við skyldum Bí^st við Mr.
Btone, hafði Rat séð eitthvað hrœðileí?t
sem Irtgmaðnrinn vildi ekki aÖ hann segði
ér frá, A meðan Mr. Harcourt var þar
taddnr. Lngmaðnrinn hafði sent Rat tii

að Passa npp á allar ferðir Sharps, og
Tissi hann að fitthvað hrœðilegt hefði
komie fyrir líJgreíílnþjóninn, o^ til I>e88
8ð komast að því «Ilu hafði hann sent eftir
drengnum, op með bj&lp Jack Ruels œtl-
aði hann nú að byrja að spyrja hann.

"Setrðn okknr nú alt sem þú veist um
Bharp", satíði l«p:nmðurinn við Rat. Éj?
iendi pig til að passa hann. og ef þú segir
mér alt sem [jfi veist um hann, skal ég
gefa bér og rottunni alt það ffnabrauð og
08t sem \>\ö geti étið f heila viku, en ef þú
dregur eitthvað undan. og ég kemst að þvf,

kaf ég gefa ykknr b&ðum eitur, skilur
>t5 það".

"O j&", sagði drengurinn, kæruleysis-
lega; "við skiljum f>að. Nip og ég skul-
nm éta alt ffnabrauðið og ostinn sem þér
þóknast aÖ gefa okkur. en við ótum ekki
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e>tlir. Nei, „«i, heldur þú h* Nin Wti

'Hœttu nft þe«,u b„lli, „^ ^j„
maanrinn ðBtiIlilega".

*^ '"

. .."fP *"»'""»" »>-«««! .IrenKurinn

^nni.ThSLr';:^:^ «' í~"-" -
Ur^l'

"*""' """'"nn 81» ha„„ * h«fa8-

dot m„. Svo «.gíi konan (>eim hv«« be"

? .. .íi'^' ^ "^ 'vo af ötta ,Hc NÍD

heyrt. ,6ddþ.r, þt var alt rantt e^e «W««l. OR .tjðmumar akulfu lfk«. ó tofv«r hræðilegt. hi»«ileKt!" '
'^

.

"'Heyrau niér nú, Bat". «,«« líKtu,að

™ri«XT'\""'*r'°«''« J»» •«"!«"ven« öttalegt og alt |,e8,h«t«r, en ég vil

fj^
by.,.r fr4 þvf fyr8t« og hald^ ey"«ram meí ,«Ku„a til enda. og s^r ^te.n. og p«« gekk til. Ef þT.^.^

•kal ég vera <i.kðp g«9ur vifl þig^ Nip"

[ I

k

1
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'*Og !« h«gm<)dirinR ilkaV' »pntdi
Bat.

**J4, við hana llka", tvara^i V'>gmh6-
urinn.

"0(dr1œkiia hana ekki oftar?" sagði
drengurínn. OK horfdi djarflegu frainan í

l^nianninn.

m£k skai uMrei sm^rta hana". saii^di

Htone, sem vard uú að taka ájJlrl þeirrl

•lillingu, Bem hann hafði til, því hnun vÍBSÍ

aö þetta var oini vegurínn til pess að kom-
ABt að þvf æm hann vildi fá að vita hjft

hftlfvit^inum.

.,% gkal þft gera íine og þú vilt",

•agði Rat. „Lofa?tu niér íið sjá-hvar á
t^T að byrjalP"

.,Frá þvf að ht byrjaðir að elta lög-

íegliiþjöninn. »>ú hefir auðvitað falið þig
einhvor88t;ið'ji\ |>artil þú ftftst hann, ogsvo
farií^ A eftir honum*'.

,.Jh". 8VHra?>i drengurinn.

.,HuItu J'A úfram og sejyrðu-okkur hvort

pú fóTBÍ og hvað þö sásf'.

,.Ój&, nú man ég'\ sagði Rat, þe^-ii

hann var btiinn að hugsa sig um iitía

studii
: „Öhítrpe kom út úr húsinu sínu og

gekk hvatlega hurt. Hann var klæddur
eins o g iuennirnir sem bera inn kolin, en
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«kki Tilt ,,«„„ ,yri, „^^ 8vo«5kh«m .pottakon. 0« m«ttl Þar „an^ '^

»hon„„ Svofór ha„„ heim ««„
"

»« ,nn> „okkuí lenBÍ. 8(«an kom h,»ttaHnrogpéuéK manninn ,»„ hZ
^ baní bonnm n«a n«t. 8to «««Sharpe aér i stafl nftor og heyrtl Z kÍ
tanta eitthvað m gkj/sl" ^ ^ ''"""

Vi« í^a Baetningu leit líigmaðarinnog ftlag, hans hvor framan rZn^Z
T^"^^ """ ''^'" * "•'8" dreng..r ^wanBsM a« þeir vildn ekki taL ej!!einasta or«i. ' ""•

T™ ^r ''''•""™"- «'" komhann^
etora h6„, sem ma^ fólk var ». !.„ ^^h^n ,„n og vnr par inn, svo sem h«^
toten afrafmagnslidsinu £ran,an , hann.ogsft óg aö hann var hla;i/ianr?i ft'

BefndiemhverekjöUftur"
^**"^

•»Hvað sagði hann. Hat?'' gpurði Iör.

' I

li^. «
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W>i

madurinii með ákafa. „SeKÖu okkor ord.
in, •em hann sagði nm •kjolin'*.

„Hann saKði ,,þá er ég búinn að ná
•kjölunnm', sagði. drenKurinn. „8íöan
flýtti hann Bér 4 •tað aftur og ég elti hann
ein^ og áður. Þft lá leið hans fram hjA
dimmri íjrttu, ^om þar maður 6túr mirkr-
ipnoK •ló haun aftau A hðfnðið; datt hann
BÍðurAn|>eM að gefa hljóð of^ór, Svo
kom annar maður og kona, sem ég hafði
wéó fara út úr stóra hAsinu A meðan hann
ar I>ar inni, og ög beið úti . Konan sagði
þeim að flegia líkinu 1 Aua og svo hljtfp

hftn burtu. Mennimir tdku hann oglOgðu
A stað með hann til Arinnar og ég fylgdi
þeim eftir",

„Þeir fleygðu likinu i Ana og hiupu
•o burt, og ég hljóp Uka. Vindurinn
hyislaði að mór: Morð. morðf Ég hefði
hljóðað uppyfir mig, ef ég hefði getað, en
<« gat þtiö ekki. Það vnr eins og mnnnur-
inn A m*ír vœri harðbestur, alvag eins og
jAnikassinn. bom þÚKeymir gulu centin
þfn í".

, ..Hugsvðu ekki um Þaö, Rat", sagð.
löKmaðurinn og leit kvíðafnllur til Buehi
,,HuKaaðu ekki um gulu oenfin; ág A þuu
engin tíl núna; ög varð að borrga þau öll



-«*> Mlt*.

**» « f«ir fl^gfa honuo,Æ *"

ÍBlInr.
'^' "^«»rin«. »h,gg„

Mndnr En ég vil ekknST^* T"
*»«.»ígandli, h«ui t vatnirCi ;

ekki &„,• l«^1í„tog l^p
•

eSi tn"

irj:ic^5%,^f-*-^on:i'
semþúfcBrt".

"Ka'ipaa gMa,

n,.
"^*«'"»"»'f«n»",«gíiBa»

.ft.

»«>»
. sagfi Stone gtfdUtíega. ..Þd ^H

i1
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g66ur drengur, Rat, allra bezti drengor.

Þú og Nip megið nú fara og leika ykknr,

og segðu húsmöðurinni að gefa þér stört

stykki af sœtabrauði og osti".

„Heyrir pú Þetta, Nip?" sagði Rat
kátur, „sætabrauð og ost. Koudu félagi.

Við skulum fara".

Svo klappaði hann rottunni, sem sat 6

7)xl hans, og för síðan & stað.

''^mMí J

XXII, KAPITULI,
Áin slœdd.

Kveldið eftir atburðina, sem skeðu i

síðasta kapitula, var dimt og auðséð [að

það ýrði komið mikið óv^ður áður langt

yrði liðið á nðttina, og þegar klukkan var

tölf var kominn dembi-rigning, pk lagði

lOgmaðurinn og félagi hans á stað. Þeir

voru vel útbúnir 1 stðrum regnkápum,
Þeir gengu ofan aö ánni, og að litlu húsi,

sem hœgt var að fá báta leigða. Þar stað-

nœmdust þeir og Ruel barði á dyrum,
Dymar opnuðust samstundis og sást

ofurlltil Ijósglæta innarlega 1 &ofanum.
„Þið komið á réttum tfma, Mér líkar

það", sagði maðurínn sem hafði opnað
dyrnar; „mér líkar að menn standi við orð
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2II

»8te«og byria 4 verkinu. X> er ?^:
nöttfyrirf,ettaverk,<»eféi,Tn,* ^*~na rétt, t.urfú^walí^^.'j "P^'of
að vi5 verJum dná«a8ir , „dtl"

' "* ''"««*

«^«T«iatt:!tvfKT,»r''
«. ug i^ess íyrr sem bví 01. i^i>'« ».

betra fyrir okkur',.
^^*^'^' ^^^

»En ertu viss á staanT.«. í>«í

maðurinn.
siaðnum?" spurði

l»gmaa„rinn, „og\T. •*:' '^"^

,.A staí Þí", var BvAriA »
«k lnk«n.og«;kk7^'';^^ ?«•"?"«
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l'^i

«m Iri trll|||lgima« Qg ^ t^ 8¥p tilárai^a,

sem allar yon< Tafðar syo ekki heyrðÍBtf

þeim nrgið, «-dir reru möti strauminam
og Yoro létt komnir að hinam &kyeðna stað

þegar þeir rákuat á bftt, sem kom á m <5ti

I>eim, Hrístingurinn varð svo mikill & b&t

þetrra, að Jack Buel, sem sat í stafninom,

hrOkk úr sæti sínu. Hann stðð samt fljðtt

& fetnr c^ litaðist um til að sj& hverjir

vœra f hinum fo&tnum,- og br& honam, er

hann s& að eldri Melton stöð þar með Ijós

1 hendi og horfði beint framan f hann. I^sir

þektust fljótlega og horfðu reiðuleag hvor

& annan,

„Melton varð fyrrí til að tala;

,.Jack Buei", sagði hann heiftarlega,

„Hvað ert þú að gera hér f þessu veðri og
& pesBum tfmanætur?''

„Eg veit ekki til að {>ú haflr nokkura

létt til þess að leg^a Þessar ppuraingar

fyrir mig*', mdj^ Buel heldur stuttl^^.

„Eg veit ekki betur en ^ r&ði ferðum mf

n

um og gerðum. En fyrst Þér þóknast að

spyrja, {>& œtla ég að leyfa mér að spyrja

hins sama. Hvað ert þú að gera f t>es8u

veðri, sem ert orðinn gr&r fyrir hœrum, og
œttiV að vera kominn f rúm þitt ijtix m^i^
nm klttkkutimum, eins og seztugum ðkl-
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nng B«mú-. heldnren að vero f opnnm báti
I grenjandi rigningn**,

,íg skal Býna méiri knrteid en bA
genrogsvaraBimmiugn

|>inni, ekki ein-nn^s af þyi aö ég er knrteÍB a« npplagi,
heldnr,afl>vfaðég hefimeBtn ánœ^W
aÖ8varaBpumingnl)inni,ogerI>ettc Bvar
mitt; Ég býBt við að viö höfnm béðir
komið hmgað

1 Bömu erindagerönm, Uú
komst hmgað til að leita að Ifkí SharpBlög-
regluþjónB. og ég kom til þer Ifka og vartJ
A undan i>ér, Þ6 ert réttað koma, en^ég er
búmnadverahérað sliegR f tvœr n^ur,
og tíl að Bpara þér bæði koBtoað og tfma

K^^ilT^ ^' hreiuBkihiÍBlega, að við
höfum botnBlætt um alt Bvœðið, þar Bemhonum var fleygtltoa, en gAtum ekki

'í! ,!uí°?' ^*'»«'°^«nhefirhlotiðað
bera Ifkiöf burtu og líkaBt til sett l>^ und-
ir emhverja skipakví, og |,ar BÍtji þaö faatog komi aldrei í IjÖB framar. Kunningi
mmnhérna er víbb um Þetta ogég Ifka.m veiztu, kunningi minn Jack Ruel, hvað
eftir fylgir".

Ruel fölnaði við þeBsa Betningu ogkom ÖBtyrkur á hann, þegar hann reyn<U
að 8vara kæruleysÍBl^a. „Hvað er það?**

„I>aö er þetta", sagði Melton óflvffnis.

; í/.
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lega ofK lét birtuna úr luktinni faUa í and-
litRuels. „Nú um tíma hefir þú tekið
upp á f>vf að falsa nafn mitt undir peninga
ávlsí.nir, sem ég vildi ekki láta þig fá, Þú
hélst að þér vœri <5hœ;t að gera eins og þór
syndist, af því að ég væri 1 þínu valdi.
Enn p&ö sem hélt mér f þlnu valdi er nú
eyðilagt, og nú er ég ryfirmaður þinn, en
þú ert prœllminn. Innan tuttugu og
fjögra klukkutfma lœt ég taka þig fastan
fyrir að falsa nafn mitt, og skaltu ekki
í>urfa að blða lengi áður en þú verður
kœrður. Þær sannanir sem ég hefi eru 6-

hrekjandi, og færð þú að Ifða fyrir allar
í>ærkvalir sem þér hefirþöknast að ftfta

miglfða, Þú skaltfáað enda æfr f>fna f

fangelsi. Heyrðu það sem ég segi. Þú
skalt rotna f fangelsi. Hugsaðu til þess.
Félagar þínir verða fangar og fangaverðir;
ormar og kvikindi, og svo fœrð þú gróf-
gerðan fangamat f staðinn. fyrir krydd-
metið, sem þú hefir vanist uú um tfma.
Ha, ha! Er pað pó ekki ánægjuleg hug-
mynd?"

.,Þfr ©rtgenginn af vitinu!" sagði Ruel
og reyndi nú sitt bezta að tala stillilega.

„Þú dirfist aldrei að framkvæma í>essa höt-
un, ekki fremur en að sptja hausinn á þér
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ísliöra. Þú gleymip þvl víst, aö ég get
gert þigöreiga og látið rétta eigandann nA
þvíöllu-.

„Ég gleymi engu", svaraöí Melton.
„Eg segi þér alveg satt, aö ég hefi skoðað
Það oft og grandgœfilega, og er Ifka búinn
að fá allar nauösynlegar upplýsingar því
viðvfkjandi, og skaltu vita, að mér er al-
veg óhœtt að framfylgja því sem ég heíl
sagt. Eg er ekki í neinni hœttu. Þú ert
alveg á mlnu valdi. Sannanir þínar eru
tapaðar og þú hefir engin vitni, sem þú
getur kom.ð með á möti mér, og það gœtu
engir lögmenn orðið pér að liði í þessu
máli. Þú getur spurt karlfauskinn, sem er
f bátnum hjá Þ^r, hvort ég hefi ekki rétt
aömæla. Og nú skal ég beita valdi mfnu
Þúskalt verðatekinn fastur fyrir glæpi
Þína, á morgun, og ef þú reynir að strjúka
burt úr borginni, muu mér ekki verða mik-
ið fyrir að eyða tfu þúsund dollars til að
láta ná þér; ég segi pér petta. svo að pú
sofir rólega í nótt. Svo býö ?^ þér góða
nótt, þvf nú verð ég að komast héðan".
Sfðan skipaði hann bátsmanninum að setja
sig í land.

„Vertu alveg óhrœddur um að ég
reyni að strjú^a í burtu", svaraði Ruel of-
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t^Vl'

IJtangBlega, þegarhinn Uturinn Tar a0
njiaafBtað. „ÉKBkalekki einungiSTeia
1 bopginni, heldnp ef pú vilt leyfa pafS,
•kal ég hvíla 1 hinn sama herbergi og ég
hefi hvflt íum undanfarinn tfma 1 þínu
eigin hiisi".

„Það er |>ér velkomiö", sasði Melton,
velkomi«l)e8sa8fðu8tun<5tt. % skal lofa
^þvíað engin hurð skal verðalokuð fyr-
irÞér. >ú skalt hafa frjélsann inngang,
en IpéT verður fylgt út aftur á morgun".

„Bann er að reyna að hrœða mig*'
teutaði Ruel um leið og hann Bettist aftu^
í sæti sitt. „En hann mun komast að raun
um að óg fiori að mœta honum. Haltu
áfram með bátinn, Við skulnm botn-
l»ða hér, þó búið 8é áður að gera það«
sagði Ruel við bAtsmanninn. „Ef við
finnum ekkert, verð ég að finna eitthvert
«Mi til að flœkja gamla manninn. Mér
^kir hart, ef Stone og ég getum ekki
ínndið eitthvert ráð". Þeir unnu allir
hart um 4lba við að slæða ána, en bað
varð árangurslaust.
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XXm. KAPITUU.
-~~.¥^}*Bmai<m fon- kforð.

Blake yrfc koua Pranke off hnwaíi A««!

««. hana grunaði eamt ekki nein, ctJfiog var hún Þvf glo« og Ut.
^*^'

Hi^h HoBrton var nú orflinn Telkommngeetur, bíei Alioe Blak. bv, h^"
n..nt.et aldrei framar 4 dd«>ngekap Pr„T
envarstMsembezti brdSirhe^SZ'
var atíð reiflubúinn að fylBJa h^'.!.
•"tohurftifylgdarmeð.

'^*' '""' "^

^ kom.un. Alice fleygði bdkinni it

hend.na og eagíi:
^"

„, #!!!r
*? »e'»on'inn, Hugh bKMir, to

k-mu.lkvöld. Kometnipösthflsið"'^
J*

, sagði Hugh daufl^, "ég kemÞar «&Jeg, é leið minni hin^"
"Og var nokknrt biM til mínf" spurði

fl
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(tet* ^

VX<

liún hálf hikandi, þvl hún var svo oft btUn
að spyrja þess og œtfð fengið nei, svo hún
óttaðÍBt Bvarið.

"Það var bréf til pfn", sagöi Hugh, og
andvarpaði þnnglefa, um leið (^ hann
fékk henni það.

Hún tók við pvt og flýtti sér að opna
það, t>egar hún hafði iesið það lék ánœgja-

broB um varir hennar.

"Kœra Alice", sagði Hugh einl»g-

lega og horfði dapurlega & hana. *'Þú

veist að ég hef aldrei minst & Frank Melton

við þíg síðœn þú fyrirbauðst mér það, og
nú bið ég þig að fyrirgefa mér pó ég spyrji

þig einnar spamingar, mig langar mikið
til að vita hvenœr hann er væntanlegur
til borgarignar. Ég þarf ekki að spyrja

þig hvort petta bréf sé írá honum, því éjr

f>ekki handskrift hans, ég bið þig að eins

að segja mér hvenær hann komi, og lofa ég
þér staðfastlega að spyrja þig ekki neitt

meira honum viðyíkjandi".

"Hann verður hér kl. 9 & priðjudags-

kvöldið", svaraði Alice, og roðnaði við,

"Ég veit ekki hvenær hann kemur f borg-

ina, en það er Ifklegt að hann komi hingað

strax og hann er kominn".
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"í dag er IsuBarfaBur", sagSi Hugh
T.Í sj«f,n „g, mér he6r verií Hgt aatt

Aiice^j M °'^ "" """<»' 1«' «1Aiiceranf þðgnina og sagði:

% má til að vera hreinelcilin við bi,Hugh, pi heflr verið mér svo gðður eina
<« bezti bröðir, ogiöég meMti^Zg.
" 1"'"" ^^'^ *« «« •««» Þér hvað ég «tU
fynr mér.égveitað þfl elekar mig, og Z
™.tekk, nema ég hefði elekað þig afL I
".«. ef hann hefði ekki komið 4 miIH okk
ar. Enl,.ðtj»irekkiaðtala um Það éghonum lofpð og hann kemur hingai tU
«« g.tt8.t mér » f.riðjudagekv«ldið, ob

•em vtó tolnm ein eaman".

«.«,"« "í'" f *' ''i''Í«l'igeinnar bdnar".

mgsskapar okkar er nærri á enda, og J>aðeraakomameðmérf kyrkju 4 ménudag-
I8«aeta8.nnf Þetta er ptekavikan, og

rerður meesað á hverjum degi"

Al.eejj [.að væri illa gert af mér ai nl^^a
|«ilhbðn,eem.g4svoh.g:me,Jð'

"Ég MekiJig klnkkan tv« á mánudag.
I»»

.
sagð, Hugh í etiltum og d«prl

1

•# • ;
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I £ s'; '' ia' tí
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málröm, ég «tla ekki að fára með þér í

litlii kyrkjuia, sem við hðfam Tanalega

faríd til; heldar»tla ég með þig 1 stóra

kyrkJB f ððrum parti borgarinnar"
"Þú ræður þvl, en er klnkkan tvö í^kki

övanalegnr tfmifyrirmeMngjðrðr spurði

Alice,

**Það er af sérstakrí ástœðu uem ég vil

fara svo enemma',, svaraði Hngh með
hægð.

"Það skal vera alveg eins og þú vilt í

|>8tta sfðasta sinn", sagði hún.
"Þ4 œtla ég að kveðja {>ig f brAðina".

sagði Hngh, og flýtti sér svo af stað. Hann
varalt annað en Anægjulegnr á svipinn.

Alice hafði reynt að dylja tilfinnin^ar

sfnar meðan Hngh varpar, en pegar liann

varfárínn settist hún á legnbekkinn og

grét &kaft, hún fann til 'T^tta og kvfða, en

fyrir hverjn vissi hún ekki, og reyndi lield-

mr ekki aðnppgötva það; hún grét þar tii

hún loksins eofnaði útaf; og þar fann

Margrét gamla hana sofandi og með ekka.

En nú var ekki langnr tlmi eftir f>ar

til Alice Blake fengi að vita að ötti he'inar

og efi væri ekki alveg gmndvallarlane.

é^
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XXIV.
Mr. MeUon framfylgir koian finnt.

Jaok Rael var ekki í góðii g^di þe^ar
kann gekk heim á leid með Stone. Verk
þeirra haföi orðið árang arslanst, og |>ar á
ofan sagði Stone honum að Melton hefði

rétt að mœla, að hann (Rael) v»ri alger-

lega á Meitons valdi.

"Og |>ad bezta sem [>6 getar gert er
að reyna að komast f bartu og það sem
fyrst", sagði Stone, "f>vf það er mitt &lit

að Melton geri það sem hann sagði og láti

taka I>ig fastann."

Ha! Ha! Þú ert {>& Ifka að reyna að
hrœöa mig", sagði Ruel, og hló kuldahUt-
nr. Eg efást ekki um að t>ér Ifkaði vel að
8j& mig lœðast f burtu eins og barin hund
ug fela mig bvo að þú getir gert samninga
við Melton, og haft Agöðann einsamaU, en
l>ú þekkir mig ekki alveg rétt ef þú heldur
það. ÞaÖ hefir hvorugur ykkar neitt upp
6r þvl aö reyna aÖ hrœða mig Ég veit að
Melton hefir allan vilja til þess að koma
mér fri, en hann þorir I>að aldrei, ekki
fpemur en hann þyrði að leggja haua siim
f kjaftinn á grimmu Ijóni; og reynir hann

%^:

*.«

; '.í

m
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^ >^öna aö hrœða miff f burtn. En
hann lotast ekki svo auðveldlega við mic
Því ég ætla að verða kyrr, og f hans hÚBi'
eins og ég sagði: svo ]>ér er ekki til neins
aö reyna meira til að gnúa mér".

„Gerðu eins og l)ér gýnist, Jack",
agði lOgmaðurinn með hægð, „en (•«

ímynda mór að þti sjáir þegarM er oröið
of gemt, aðég hefi ráðlagt í>érheilt*'.

„Vogun vinnur og vogun tapar" og
ég er alveg óhræddur að mæta I>ví sem að
höndum ber, ef {>að kemur þar að, að (V
ogLen.Melton berjvmet opinberlega «rWgt að segja hver sigur hefir'. Ra* I

sWdi nú við lögmanninn, og gekk rak-
leiðis heim að húsi Meltons, gekk inn <.'
npp I herbergi Bitt, háttaöi, sofnaði úC
og svaf rólega til morguns.

Klukkan var tfu þegar hann vaknaði
og flytti hann sér að komast á fætur. Síðnn
gekk hann ofan f boröstofuna og var þjir
fyrir eldri Melton og tveir aðkomumenn
Matunnn varkominn á borðið.

.,Góðan morguri, Jack", sagði gamli
maðurinn víngjamlega. „Ég vona að þú
hafir Bofið velf nótt. Lofaðu mér að
ge^a f^g kunnugan tveimur vinum mín-
am,Mr.John:Ketchern og Mr. Phineas



Alice Blake. 128

Holdhard. Herrar!*' 8ag«! hann 0« ineri
ér að gestum sínnm, „þetta ergamall
kunningi minn, Jack Ruel. Taktu |>ér
s«ti, Jack, taktu J)ér sœti. Við skulum
allir hafa morgunverö til samans. Þú ert
mjög góður, herra". sagði Ruel, þegar
hann var búinn að hneigja sig kurteislega
fyrir gestunum, og að dœma eftir fram-
komu þinni ertu vlst böinn að gleyma
einasta samtali okkar".

„Nei, nei, drengur minn. Ég man
það alt vel. En við skulum ekki tala um
|>að núna. E£ það er uokkuð sem mér er
ógeðfelt, þá er það að tala um ðskemtileg
málefni, þegar ég sit að matborði. Mór
flnst pað bœöi skemma matarlyst og melt-
ingu. Ég vil vera ánœgður yfir borðum,
og sjá gesti mfna þ&d líka. Öerðu þér Iff-
ið glatt & meðan púgetur, er uppáhalds
máltœki mitt. og bið égykkur nú að gera
svo vel að gera ykkur gott af matnum".

Gestimir tóku veltilmatar síns, en
Ruel lem var vanur að gera matnum göð
skil, gat ekki bragðað á neinu. Honnm
var einhvemveginn svo óhœgt og örótt, og
hvemig sem hann reyndi, gat hann ekki
hrest sig upp. Meöan gestimir og Mel-
ton voro að borða með göðri matarlyst af
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öUum matartegandnm, sem á borðina oru
gat Rnel að eins sopid kaffi úr bolla sfnnm
Off var að hngsa nm liðna, /firstandandi og
ðkomna tfð.

„Hvað gengnr að pér, Jack? apnröi
Melton, er þeir höfðn setið nm stnnd pep^.
andi. „Þúborðarekkimat pinn eins og
|>úertTannr. Ég er hrœddnr nmað í>íi

hafir ekki sofið vel. og vona ég að sam-
tal okkar afðast hafi ekki haldið vöku fyrir
þéi**. Melton brosti hœðnislega um leið
oghann sagði þetta. n

*

„Ég hefi aldrei sofið betur & œfi minni",
svaraði Rnel, með áherzlu,, 'og efekkert
óniöar mig meira á Iffsleiðinni en það sam
tal, er þú minnist é, pk mun ég aldrei
þarfa að taka inn meðöl viö svefnleysi.
*^ get ög sagt þér fyrir vfst".

„Það pykir mór vœnt um að heyra",
•wrði Melton og reyndi að tala einlœglega.
,*Eg var 9VO hrœddur um að f>að hefði
haft slæm áhrif éþig. En eins og ég
sagði 4ðan, sknlum við ekki tala jm það
núna".

.,Ég skal ráðleggja þér að taU ekki
nm það nd eða endranœr", svaraði Rnel.
»því égefaatekki umað þú mnnireiga eftir
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að 8jé eftir pyt samtali áður en langur
tími líða".

^

„Ég held það vnTla". s-gði Melton að-
gœtnislega. „Eg h Id varJa, Jack. Þ<5
getur Það skeð að þú imfir rétt fyrir þér
Þú hefir æfinlega verið framsynn; það átt
þ6 með réttu. En ef þú hefir rétt fyrir
Per, en ég rangt, þá sýnir tfminn það".

Það leið meira en hálfur tími áður
en þeir stóðu upp frá borðum, og talaði
Kuel ekki eitt einasta orð annað en frá
varsagt. Hann var að reyna að hugsaum ástæðumar og hvað óvinur sinn mundi
vera að brugga, til þess að komast úr valdi
hans Hann gat ekki trúað því að Melton
léti taka hann fastann. Hann hélt að alt
sem hann vissi um fyrri æfi Meltons mundi
verða sér til hlffðar,en samt vissi hann að
Melton hafði afráðið eitthvað, sem hann
áhti öhætt.

„Vinir mínir", sagði Melton við gesti
sfna, þegar þeir stóðu upp frá borðum,
.,«erið svo vel og seljist inn í stofu á með-
an ég tala fáeín orð við kunningja minn í
lestrarsalnum, Gerðu svo vel og farðu
inn I lestrarstofunu, Jack. Ég skal ekki
tefja þig lengi".

„Með ánægju", sagði Ruel, sem lang.

»-
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aði til að tala við ðvin sinn einslega.Hann

langaði til að fá að heyra áform hans og

afiéð með sjálfum sér að annarbvor þeirra

skyldi algerlega verða signrvegarinn þegar

því samtali vœri lokið.

.,Seztn niður, Jack' , sagði Melton

stiUilega, pegar þeir voru komnir inn f

lestrarstofuna, „og svo skulum við þykkju-

laust tala þetta málefni okkar til hlýtar.

Við megum til að komast að einhverri nið-

urstöðu; I>ú veizt t>að".

„Eg hélt eftir f>ví sem þú sagðir sein-

ast, að {)að væri bara ein niðurstaða, sem
þúkœmistaö;ogmigminnir að það væri

að láta taka mig fastann", sagði Jack fyr-

irlitlega.

,Eg sagði það í reiði", svaraðiMelton,

en þegar ég bagsaði betur am það, fanst

mér J>að mundi verða báðum okkur fyrir

beztu að skilja vinir".

„Það var sanngjöm niðurstaða, „svar-

aði Ruel, háðslega, „og einmitt það ry>m

ég bjóst við af þér, eítir þvl sem ég þekki

þig. Og fyrst þú ert nú kominn að þess-

ari niðurstöðu, hverer þá |>ínupp6stunga?

Vertu óhræddur að tala".

„Það er þetta", svsraði Melton stað-

fastlega. „Ég vil að þú farir héðan burt
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úr Bandaríkjunum of< til Evrdpu á morg-
un og stigir aldrei framar fæti þínum á
land í Ameríku. Þaö siglir skip hóðan &
morguu og p& getur þú keyptfarbréf pitt í
dag. Síðan verður þú hjá mér þar til það
er ferðbúið. og þá kveð ég þig i sfðasta
sinn, og ef pú gerir þetta, skal ég borga
fargjald þitt og gefa þér eitt þúsund doU-
ara, til að byrja með hinummee:in hafsins.
Þetta er mín niðurstaða, og hverju svarar
|>ú nú?"

Ánœgjubros lék um varir Ruels á með-
an hannhlustaði á f>essa uppástungn óvin-
ar slns, því þ<5 að hann værí búinn að
þekkja Melton vel og lengi, þekti hann
upplagMeltonsekl'' 'H. hlýtar og ímynd-
aði Ruel sér nú, að væri einungis af
ötta, sem Melton gerv>i sér Jietta boð. Og
ásetti hann sér nú enn fremur að láta ekki
undauj og sagði

:

,.Eg segi péT alveg satt, gamli kunn-
mgi, að fíettadugarekki, Þú œttir að
þekkja mig betur en "vo, að láta þér detta í
hug að þú losirþig vid mig svona auðveld-
lega. Satt að segja gæti ég bP-^t trúad aðH og gamli Stone væruð búnir að taka
saman ráð fykkar að koma mér fyrir,

^

en
I>aÖ verðnr ykkur ekki eins auövelt o^ þið

1
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haldið. Að láta pér detta í hug að ég fari
alfarinn úr Amefíku fyrir eitt I>Ú8und
dollara, þegar ég get fengið þá upphœð
hvenœr sem mér sýnist á meðan ég er hér
kjrr. Nei, herral Það dettur mér ekki í

dag. Og pó þú bðyir mór hundrað þúsund
hollara f staðinn fyrir eitt þúsund, mundi
ég samt neita. Þér er pyt bezt að hœtta
þessu narri, og vera sannsynn, og ef þú
gerir það, mnn okkur geta komið vel sam-
an, en cf þú vilt 'yað ekki, geriéS þig als-
lausann Þó að ég yrði að deyja af hungri
á eftir. Að ráða eða eyðileggja, er mitt
fasta r4d, og að ráða eða eyðileggja er
mitt sfðasta boð, í þessu erég staðráðinn.
Þú mAtt vera viss um það'*.

„Svo þú neitar alveg að taka boði
mínu ?" spurði Melton alvarlega, og iýsti
sér vonbrigði í málróm hans.

,.Þú hefir lleyrt svar mitt", mælti Ru-
el eins alvðnigefinn. „Ég ímynda mér áð
þú skiljír óbrotna ensku. En ef þú skilur
mig ekki, er þér betra að senda eftir túlk".

„Þess þarf ekki", svaraði Melton ofur
stillilega, „því ég hefi tvo hér í húsinu''.
Síðan hækkaði hann röddina og kallaði:
„Herrar í ^omið hingað, Ég þarf ykkar
hér mo(|*\



Alice Blake. 229

Samstundis opnnðnst dyrnar og fyrr-
neáidir gestir gengu inn.

.,Herrar!» hélt hann áfrum, ,.Mr. Ruel
vill fá útskýring og þó að þið séuð ekki
reglulegirlaga-túlkar, getið þið gefið p&

^

útskyringu, sem |>arf, ef þió viljið gera svo
vel".

'•

„Já" svaraði sá sem nefndur var Ret-
cham, „ég get sagt þér það, Mr. Ruel, að
lOgm viðvíkjandi fölsun segja, að sá maður
sem verði grunaður um þann glæp, skuli'
tekinn fastur, scttur í fangelsi og rannsak-
aður og dæmdur í margra ára fangelsi, ef
hann finst sekur. Þetta er öll sú uppl/s-^
ing, sem ég álít nauðsynlega. Og b/st é"^
við að það hafi ekki að Þýða að segja þér
hver skylda mín er, þvf þú hlytur að vita
píið, þegar ög segi þvr að ég hefi hér skip-
unarbréf til þess að taka þig fastan fyrir
fölsun". Um leið og hann sagði þetta
drö hann skjal upp úr vasa sfnum og rétti
Ruel.

Ruel tók við pvf, las það grandgæfi-
lega og rótti rfðan að Refchem. 8íðan
sneri hann sér að Melton, horfði heiftar-
lega á hann ogsagði:

„Mr. Melton. Ég á p& að skilja það
6VO, að þetta séu lögreglupjónar, og að pú

ir-

r
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sért ákœrandinn, að þú sért að látataka

mig fastan fyrir fölsnn".

„Þú hefir lesið skjalið", svaraði Mel-
ton og brá ekki neltt. „Ég er ekki vanur
að vera með öþarfa glettum eða gamni.
Þú veizt það".

„Heldur þú að petta breyti áf<ymi

mfnu?" spurði Ruel. „Ef þú heldur pað,

skjátlast péT iUa, Hvað sem pú bíður mér
til s&tta, tæki ég það ekki. Ég vildi ekki

taka sœttum, þö ég œtti að leysa lif mitt

meö þvf. Þú hefir nú sáð, en átt eftir aÖ

uppskera, Ég skal eyðileggja þig hvað
sem það kostar, og pix skallt f& að vita

hvað það er að hafa Jack Ruel fyrir óvin'.

„Við erum að keppa um h& verðlaun'-,

svaraði Melton með sömu stillingunni, ,.og

skulum við aj^ hvor hefir sigur. Jack.

Herrar! gerið þið skyldu ykkar".

.Viltu koma með ekkur mótþrðalaust,

eða eierum við að brúka armböndin?'

sagði Retchem og sneri sér að Ruel uni

leið og hann tök úr vasa sfnum hand-

jáinin, ^

„Eg hofi enga lönguu til að strjúka'",

svaraöi Ruel ogbandaðí á móti j&rnununi.

„Þö að þið fenguð mér tíu p>úsundir og

segðuð mér að fara, gerði ég það ekki".
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„Honam er alvara, Phineas". sagði

Retcham við félaga sinn. „Far þft og
kallaðn á Okumann og getum við pá farið

með hann án þess að nokkurt uppI>ot

verði".

Þegar kerrun var kominn, lét hann þá
leiða Big út. Hann leit heiftarlega til Mel-
tons um leið og hann för. Síðan var
hann fluttur í fangahúgið.

XXV. KAPITULI.

Ruel fœr félaga i fangelsinu.

Þegar l«gregluf>j(5namir voru komnir
að fangelsinu, leiddu þeir Ruel inn í for-

dyrið. Þar voru þeir nærri búnir að reka
8ig á sjómann, sem stóð upp við einn stólp

ann og starði fram undan sér eins og 1

leiðslu. Þegar lögregluj^jonamir komu
vék hann úr vegi frá þeim. En þegar þeir
voru farnir gekk hann aftur að stólpanum
og stóð par litla stund, síðan fór hann að
ganga um gólf, eins og hann væri í œstu
skapi, og 8VO var haun smátt og smátt að
horfa eftir göngunum sem hinir höfðu far-

ið inn eftir. N
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„Þaö glaðnaði brátt yfir honum þegar
hann sá lögregluþjönanu koma aftur og
flytti hann Btr á móti J>eim og sagðr: „Svo
þið komuð með hann, drengir, óg var bvo
hræddur um að það mundi ekki takast".

„Jú", BHgðu peÍT. ,.Hann kom án
f>eB8 að við þyrftum neitt fyrir pví aö
hafa: Höfum við aldrei séð fanga eins
antumaðl&ta taka BÍg fastann eins og
hann. Og nú er hann hinn rólegaBti f
klefa sfnum. Hann er þln eign og mun
þér ganga vel að fá þær upplýsingar sera
I>ú vilt, pvf hann er ákveðinn f að segja
alt sem hann veit, þegar hnnn fær rtítta
manninn til að hlýða á sig".

„Þá ætla ég að biðja ykkur að taka
mig fastann fyrir að vcra drukkinn og
láta mig hjá honum. Þið getið sagt að
það sé ekki annað pláss autt,

vVið skulum gera það", var svarið, og
fáum mínútum seinna fókk Ruel félaga f

klefa sinn, þar sem hann sat nú f þungum
jþönkum.

vHver [verður endirinn?" hugsaði
hann.

„8kyldi ÍA-n Melton þora að 1/Jgsœkja
mig fyrir að falsí- -'xafn hans, eða er haaa
bara að reyna að hr*^ migV Ég veit að
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hann hatar mig og vogar eér i uokku
mikla hœttu til að losast viðmig. Ég
þekki hann nokkuð vel. Hunnerekki
vanur að leika hrœsnara. Hann er eins og
naðra. Hann slœr aldrei án þess aö að-
varafyrst. En pegar hann slœr, í>á er
honum alvara. Ég var vitlaus að gœta
mfn ekki betur. En ég skal ekki líða án
I>es8 að hefna mfn, og ef rg verð dæmdur
í fangelsi, skal ég draga hann með mér.
Skyldi hann hafa hafa haldið aö ég mundi
ekki þora að tala, af því að ég væri aÖ
koma upi> um sjálfan mig nni leið ? Hann
þekkir miglltið, ef haun heldur pað. Ég
vildi heldur vera kvalinn á alla vegu, en
að vita af því að hann kæmist hjá hegn-
ingu. Hann heflr vfst litla hugmynd um
að ég sé reiðubúinn að deyja, og að (^g

hefi á mér skrifaða jíitningu um «11 okkar
viðskifti, og^ mua ðg sjá um að það verði
opinberað. 0, að ig gæti náð í einhvem,
sem gæti tekið við játningu miuni og haft
tilætluð not af henni!"

I þessu var drukna sjómanninum
hrundið inn til hans, ogdatt hann þar á
gólfið.^ y

"Eg vildi að J>eir hefðu lofað mér a*
vera einum hér, fyrst þeir gátu ekki látiÖ
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'Odrokkinn mann til mln, sem hefði getað
kilið mig, og viljað hj&lpa til að l&ta rótt-

inn ganga yfir hann", sagði Ruel ólundar-
lega. "En aamt gerir það lítið til", sagði
hanneftir litla umhugaun, "likskoðarinn
finnur skalið, f>egar hann skoðar lík mitt,
og það veröur opinberað, það er jxJ sönn á-

nœgja í þeirri hugsun. 8vo œtla ég að
kveðjaþigLen Melton, og heiminn líka.
Eg hef lifað kœrulaus og ósvífinn, og ég
dey & sama hatt!"

Um leið og hann sagöi f>etta kök hann
litla flöflku npp úr vasa sínum og œtlaöi að
berahana aö vörum sér. En f>& stökk
drukni sjömaðurin ; t fœtur eins liðlega og
köttur og úýtÚ 8ér í'd Ruels.

"Heyrðu félagi", sagði hann og greip
um handlegg sj&lfsmorðingjans, "f>etta er
ekki sjdmannlega aðfarið, að l&ta kaðalinn
renna úr höndum sér og œtla svo að stepa
sér á bjarg eilffðarínnar &n þess að hhin
mikli skipstjóri kalli þig. Taktu f kaðal.
inn, segi ég þér!"

Hann greip handlegg Ruels rétt í

tfma. þvf á næsta augnabliki hefði hanu
verið búinn að setja ofan 1 sig nóga blá-
sýru til að drepa marga* menn, en nú I&
flaskan í smáögnum & gólfinu.

WM'
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"Vitfyrringurl" sagði BJÖmaðurínn,

^*hva6 œtlaðir þú að gera? Þú varst nœrri

þyí b6inn að skemma verk sem ég hef &

hendit og ég [>arf að hafa not af þér!"

"Hverertþú?" sagði Ruel ölundar-

lega. Ég get ekki séð framan f þig en ég
hef heyrt málröm þinn áður".

"Hugsaðu ekki um [>að, hver ég er",

svaraði sjömaðurinn, láttu þér nœgja að ég
þarf þinnar hj&lpar, og að þess vegna er

mér engin þægð 1 því að þú steypir þér f

eilifðina nú sem stendur. Þegar ég er bú.

inn að hafa þfn fullkomin not, m&ttu gera

aem t>ér synist, en ég býst ekki við að þti

kœrir {>ig um að taka inn eitur I>egar {>ú

ert orðinn frjáls, og hefír t>ar að auki vel

fylta peningabuddu".

"Hvað meinar pú ?" spurði Ruel, og
skein vonin nú úr augum hans. "Er ég
ekki hér sem sakamaður, og er {>að ekki

eins vfst að íg verði dæmdur f margra ára

fangelsi? Eða þó ég yrði syknaður, þeg-

ar búið er að yfirheyra mig, verð ég ekki

að bfða má ske í fleiri mánuði? Peningar
geta gert mikið, og maðurinn sem hefir á-

kært mig lætur aldrei yfirheyra mig ef

hann sér nokkur önnur úrræði. Hans hug-
mynd er að f& mig til að láta andan eúa

p*'
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aöhiddamérhérþartilég dey; en hannmun finna það, að ef égdey, mun ég hefna
mín um leiö!"

*

Ef þú vilt lofa mér a« ráða og gera
Bem ég eegi þór, skult pú verða látinn laus
eftir einn sólarhriiig. Og meir en þaö, bér
skal ekki verða hengt fyrir liöin afbrot; o^
skalt f& l)orgun fyrir þína hjálp".

"Erþéralvara?" spurði Ruel með 4-
kafe; ''og getur pú framfylgt þessum lof.
orðum? í>6 glcymir að ábyrgðurféð verð-
ur að vera mikið, og 6g á enga ríka vini".

"Mér er hreiii nlvara-', sagði sjómað-
unnn ''og ég er líka vÍ88 um uð geta upp-
fylt loforð mín. Kg hef líka vissan m»nn
til að ganga í ábyrgð fyrir þig".

"Þekkir hann mig?" spurði Ruel
clauflega.

"Hann pekkir þig vel, o^ pú hann"
arsvarið. "Hann heitir Anthony Stone'
og er lögmaður".

^
Vonleysi lýsti sér & svip Uuels þegar

hannsvaraði: "Þ^'-r er ekki til neins að
vonast eftir hjálp frá honum. Ég þekki
htnn vel. Hann verðnr þér ekki trúr
Þvl honum er eins ant um að koma mér
fr4, ems og hinum, Því ef hann veit að ég
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«rfrá byet hami við að hafu moiri Agðða
•jAlfur".

"En ég 8*»gi Jiér að hann verður á.

byrgöarmaður þinn", lagði sjómaðurínn
fastlega, "ég er viss uni það, annars segði
ér pað ekki. Og œthir þú n(x að treysta

mér og láta mig rAða öllu, upp á I>A skil-

mAla sem ^ hef nefnt?"

"Eg vœri sannarlegn vitskertur ef óg
neitaÖi". svaraði Ruel. ''Þú býður mér
frelsi, peninga og hefnd; hvað gœti <^ rtsk-

að betra? Og J>ó pú gætir ekki uppfylt þaÖ
altf vœri 6g ftnœgður,

•'Það er |>á íuUgert", sngði sjómaður-
inn.

"Það er", svaraði Ruel, fnstrftðinn.

"ÞA kveÖ t'g J>ig til morguns", sagði

sjómaðurinn, síðan kallaöi hnnn A dyra-

vórðinn, og fór út úr klefanum.

XXVI KAPITULI.

Frelsuð, en niðurheygð.

Það var nú kominn mAnudagurinn,
sem Alice Blake hafðf lofast til að fara f

kyrkju með Hugh Hourton í sfðasta sinni,

og petta var daginn fyrir giftingardag

hennar og Franks. Samt var hún ekki A-
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n»g«. Þaðvar hinn sami kvíði og ótU
sem hún fann til kv«ldið sem Hngh heim-
BÖtti hana síðast.

Hvemig Btendur á Þvf að ég er svona
leiðindafuU? sagði hún við gjálfa sig,

^ar hún var að taka til í herberjn slnn.% er hreint ekki eins og nng siúlka œtti
að vera, sem œtlar aö fara að giftast peim
manni. sem hún hefir sjálf kosið sér. Það
er heiðskýrt loft og glaða sóiskin, og kan-
arffuglínn minn syngur eins og hann œtli
að springa af ánœgju; samt er ég yfirkom-
in af óskiljanlegum kvfða, mér finst aö
sólskinsgeislamir hœða mig, og fuglinn
minn syngja sorgarlag. En l)etta er
heimska af mér að hugsa svona, ég verð aö
hrista |)etta af mér. Það hlýtur að vera
taugaveiklun.

Og með sterkum ásetningi flytti hún
sér með verk sfn og reyndi að hugsa um
eittkvað ánægjulegt. En það var ekki til

neins. Það var eins og dimt ský hvfldi
yfir henni, og fór hún n6 til morgunmessu
döpnr f bragði, og gat ekki neitt glaðnað
yfir henni við það í þetta sinn; það hafði
þö œfínlega haft þan áhrif áður.

Hngh kom á tilteknum tfma, til þess^
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I>e8B aÖ fa uppfýlt loforð hennar, og fara
með hana í kyrkjn.

"Ó, Hugh", sagði Alice, þegar hann
var sestur; "ég sé eftir að hafa lofast til

að fara með f)ér f kyrkju 1 dag. Taugar
minar eru svo óstyrkar, og mér er ilt f

höfði; ég er hreint ekki eins og ég á að
mér að vera. Gœtir |>ú ekki leyst mig frá
loforðinu?"

"Égvildi ég gœti það Alice", sagði
ungmennið sorglega. Ogég veit að|það
er iUa gert af mér að gera það ekki undir
svona kringumstœðum. En samt get ég
I>að ekki, ég gæti það ekki án pesB að fara
illa með réttlætistilfinningar minar. Ég
veit að þér er erfitt að purfa að halda þetta
loforð. En samt veit ég líka að sá tfmi
mun koma að pú þakkar mér fyrir að láta
láta þig halda pað".

"Aumingja Hugh", hugsaði Alice,
"það er iUa gert af mér að gleyma hvað
hann líður, þ<5 ég finni ögn til sjálf . Hann
elskar mig, og þetta verður í síðasta sinn
sem hann getur fylgt mér til kyrkju.
Hann segir satt, pegar hann segir að ég
muni pakka sér seinna fyrir að láta nng
halda loforð mitt; því ég efa pað ekki að 1

framtfðinni, I>egar ég er ánœgð, mun óg ofl;

•"^* Á3E-T
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sjá hans 8orj?fulIa andlit í huga mfnTim, og
verður mér þá ánœgja í pyi að hafa upp.
íylt pessa síðustu bón hans. Ég skal ekki
lœwst undan að fara, en reyna enn einu-
sinni að herða mig npp. og láta ekki höfuð-
verkinn yfirbuga mig heldur.

Svo fór Alice áð búa sig. og lögðu þau
sfðan á stað.

Klukkan var ekki alveg orðin tvð
þégarþau komu í kyrkjuna; samt var
nokkuð af fólki komið Jjar.

"Hvernig stendur á þessu Hu^h?"
sparðiAlice í h&lfum hljöðum, "f>að er
hálfur annar klukkutfmi til vanalegs
messutfma, hefir |>ér ekki skjátlast meö
tfm^nn?"

"Nei", svaraði Hugh mjög lágt, og s&
Alice að hann var n&fíilur. "Það verður
messað& ranalegum tfma, en pað & að
fara fram gifting & undan. og það var til

þess að 8J& hana að ég kom með bie
hingað". ^ *

"Þvf sagðir I)ú mér það ekki", spurði
AKce, sem fann nú enn meir til kvlða og
<Jtta en hún hafði fundið &ður, og barðist
hjarta hennar &kaft.

"Ég hélt að f>aö hefði ekki að þ/ða"
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Bvaraði hann. f því heyröist kernim ekiö
*ð kyrkjudyrunum,

"Nú koma brúöhjdaaefnin. og stendur
hjónavlgslan ekki leuRÍ yfir, og e£ þú vilt
Þá heldur fara, skal ég ekki biðja þig að
vera lengur",

Kyftjan var nú orðin troðfuU af prfið
búnu heldrafólki. „Nö koma brúöhjöna-
efnm", heyrðist hvfslað um alt. Þegar
brúöarflokkurinn fór eftir kyrkjugöngun-
um inn að altarinu, þar sem presturinn og
meðhjálparar hans .biðu þeirra.

Þaövarekki göð birta í kyrkjunni,
ogpyi ekki hœgt að sjá vel innan um*
hana fyrst f stað. Alice var þvf ómögu-
legt að 8j4 framan f brúðhjönin hvemig
sem hún reyndi. En brúðurin fœrði sig
sem snöggvast til og sá þ\ Alice vel andlit
hennar, rétt 1 svip. Það var samt nógu
lengi til þess, aö hún sá aö brúðarin var
ung og falleg og Ifka stolt. Og nú lang-
aði hana svo ákaflega mikið,—háu vissi
ekki hvemig á f>vl stóð-að sjA eins vel
brúðgumann, eins og hún hafði séð brúð-
Tirina. Hún hafði ikafan hjartslátt og
heniii fanst hún œtla að kafna, og undír
öðrum kringumstæðum hefði hún beðið
Hugh að hjAlpa sér út, svo hún fengi fersk
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loft, En nú gat hún það ekki,
t><5 hún

hefði vitað dauðann vísan, fanst henni að
hún yrði að vera kyr.Það var eins og hún
yœri heiUuð, Hún sat eins og steini lost-

in og storði beint fram undan sér. Þegar
Hugh sá hvaö hún var föl, bauð hann
henni að koma út. En hún herti sig upp
og sagði:

„Nei, neil

bráðum á euda"

Sittu kyr. Það verður

Nú hœtti hljóðfærasl&tturinn c^ prest

urinn byrjaði & hjónavígslunni. Við mál-

róm hans fór hroUur um Alice, og hún
titraði eins og hún hefði köldu. Þegar
öll augu horfðu & brúðhjönin, var alt I einu

eins og brúðguminn værí knúður til að

Ifta við og horfði hann beint framan 1 hið

fðla andlit Alice Blake. En hann þekti

haua ekki. Hann snerí sér strax að brúð-

ur sinni aftur og var hugur hans auðsjáan-

lega rólegur við það sem fram f<5r.

En pó hann þekti hana ekki, þ& þekti

httn hann. Hún lagði hendina að hjarta

stað og stundi |>ungan. „Kom þú út,

Hugh'S stundi hún f hftlfum hljððum.

„Við skulum fara".

f.Hefír pú ekki kjark til að vera þar til
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paöerbúið?" spurði Hugh. lágt. ,.Það
vekti athygli, ef við fœrum núna".

„Ef I>ú vilt ekki flytja Ifk mitt héðan
sagði hún í svo mikilli angist, að vini
hennar vöknaði um augu, „þá taktu mig
héðan strax, þvl ég get ekki andað þessu
lofti að mér fimm minútum lengur*'.

„Kondu þá", sagði Hugh stillilega.

„Reyndu að vera hugrökk, göða Alice, Þaö
getur skeð að pað verði ekki tekið mikiö
eftir okkur".

Síðan hj&lpaði hann henni tii að
standa upp og leiddi hauá hœgt út úr
kyrkjunni. Hún studdi sig fjunglega við
handlegg hans.

Það voruað eins fáar manneskjur
sem litu til þeirra um leið og þau fóru út!
En flestir vora sokknir niður í að hlusta &
hjónavfgsluna, og gættu ekki annars.
Alice bar sig vel þar til hún var komin út,
í>á féU hún f ömegin og greip Hugh hana í

fangsér. Sfðan kallaði hann á ökumann
og bað hann að keyro þau flj\3tt heim að
húsi heonar.

Alice raknaði fljött við, en J)au töluðu
ekkert saman, pvf Hugh vissi að hann gat
ekki sagt neitt, sem gæti hughreyst eða
huggað hana. En Alice sat f>ögul og t4r-

'
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innmnti niðureftir kinnnra hennar. I>ar

til kerran staðnsmdist við httodyr hennar,

Hngh hjálpaði henni ofan úr kermnni og
mátti heita að hann bœri hana héldni en
leiddi inn i húsið. Síðan setti hann hana
1 legnbekkion og kallaði á Margrétu, sem
varð alv^ forviða að sj& hana svona, og
spnrði hana <5tal spuminga f einu.

„Spurðii hana ekki núna, Maigrét",

sa^ði Hugh. „Hún t>olir það ekki. Hún
verður frískari á morgun og þft segir hún
þér alf', Sfðan sneri hann sér að Alice,

og sagði: „Fyrirg;efðu mér kœra Alice

fyrir að hafa látið þig liða svona, og ég
vona að þú trúir pyt að ög hugsaði um að

verða Þér að liði".

„Eg trúi þér'S sagði aumingja stúlkan

veiklulega. .,Og ég er t>ér óskðp þakkl&t,

Hugh. „En ég get ekki talað við |>ig f

di^. Mér er svo ilt c^ hugur minn er &

reiki svo ög verð að hvila mig".

„Ég kem aftur & moTfru.n*\ sagði

Hugh, kvaddi sfðan og f<5r.
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XVII. KAPITULI.

246

Aniony Sione og Rai koma i brádkaupiH.

Við^kulumnúafturvlkja til kyrkj
nnnar l>ar sem giftingin íót fram, og
^lgja brúðhjönunum og boðsgestum heim
1 hið skrautiega hús Mr. Harcourts, bar
8em veizlan átti að fara fram.

Ekkert hafði komið fyrfr til f^ess að
skemma gleðina.

' Þvf, eins og Aður er
eagt, tóku fáir eftir hinni fölu stúlku, sem
leidd var út úr kyrkjunni, og f>eir fáu sem
»4« Þ^, hafa eflauf i haldið að henni hafi
orðið snögglega ilt, ef þeir hafa nokkuð
hugsað um það, og sfðan gleymt í>vl. og á
meðan Alice Blake 1& s&rþjáð í rómi slnu,
var maðurinn sem hafði táldre^ið hana, og
brúður hans að taka á móti lukkuóskum
vina smna.

Og faðir brúöarinnor, sem vanalegaVM fál&tur eg alpektur fynr ófélagslyndi,
lék nú v,ð hvem sinn fingur- Hann var
nú búinn að f& jdöttur sfna gifta manni
Þ^ im sem honum Ifkaði. Hann var sagð-
nr rfkur, og hafði f>að veriö mikið &huga.m« fynr honum, að hún fengi ríka gift-
mgu, og nú var sú (Jsk uppfylt, svo hann

ftfe .,'-
-'*S;

k4-
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gat ekki dulið ánœ^ju sfna. Þai var eins

og hann vildi faðma alla gesti sfna að sér

af fOgnaOi. Boðsfölkið f^yrptist kringum
hann og hl($ d&tt að gamanyrðnm hans og
œvintýrum, sem hann var að skellkta {>v(

með. Hann var að segja þeim mJOg líflég-

«r stJgnr, þegar einn þjðnn hans kom inn

og sagði:

,.Það er maður og drengur við dymar,

fcem vilja fínna I>ig*^

„Ég býst við að {>að séu einhverjir

betlarar^S sagði Mr. Harcourt, „GefiSu

honum p&ö sem hann vaiitar og Uttn hann

svo fara. ,,Eg hefí ekki tfma til aðliala

við hann".

„Það er ekki betlari, herra", svaraði

{>jónninn. „Hann hefír komið hér áður;

mig minnir að þú segðir að hann vœri lög-

maður".

„Eg byst við að það sé karlrefurinn

hann Antony Stone" sagði Mr. Harcourt

hranalega. „Hvað skyldi hann nú vilja,

Mér er víst betra að vita pað".

„Sfðan för hann út úr gestgsalnum og

á leiðinui til gestastofunnar tautaði hann

við sjálfan sig:

„Þessi maður er eini pröskaldurinn 1

ánægju minni. Ef hann væri bara dauðar,
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Tæri ég algerlega ánægönr. ó, hyað lífið

Tæriþálétt. Þvfdeyrhannekki?** Herra-
maðurinn stansaði nú stundarkom, eint og
hann vœri aö yfirvega eitthvert mikilsvarö.
andi mtíefni f hnga alnum. Slöan hélt
hann áfram og varö andlit hans fölt og
hann gnýeti tönnum saman. „Ef hann
<5ná5ar mig, skal hann deyja það bráölega.
Mér þœtti ekki meira fyrir aö drepa hann
heldur en fiugu, sem ðnáðaði mig".

í þesBu var hann kominn að stofudyr-
unum. Hann fiytti sór inn og sagði, alt
annað en kurteislega:

„Hvað vilt þú, kvikindið þitt? og því
hefir I>ú komið með þenna satang púka
með þér? og andstygðar kvikindið, gastu
©kki valið f>ér annan hentugri tfma til að
önáða mig, en einmitt giftingardag dóttur
minnar".

„AUs engan betri tíma", sagði lögmað.
urinn smjaðurslega. „l^g kaus þennan
dag með ásettu ráði, þvf ég fxíttist sann-
færður um að betri tfmi mundi aldrei gef-
ast til að afljúka erindi mínu".

.,0g hvaðo áríðandi erindi áttu nú við
migf*' spurði herramaðurinn fyririitlega.
„l>að er gifting að fara fram f húsi f>fnu",
svaraði maðurínn og glotti. „Og ég kom

íl;
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tilað finna }>ig yiðyfkjandi peningam.
Mér finet ])að trent eiga sto vel saman;
eða er ekki svð? fla, ht. ha!**

„Lðgmaðnrinn hló dátt að fyndni
•inni.

,«Eg er ekki í pvi skapi að spaaga,
Stone'*, sagði Harconrtharðýðgislega.^Eða
að minsta kosti fellnr mér ekki i spang þitt.

övo ég vil að J>ú gerir §vo vel og skýrir

mér fljótt fr& erindi þfnn, og hafirþig sfðan
á burt".

„Erindi mitt er hægt að skýra pér f

einn orði", sagði Btone, „Það er nm pen-
inga".

„Þorparil' hröpaði Harcourt bitur-

lega. .,flvað meinarþú? Þú átt pkkert
hjámór**.

„Ekki & svðrtn og hvítn, skal ég viður-

kenna", svaraði Stoue. .,Ég hefi ekki veð
rétt á eignum pfnum eða neitt þess háttar.

En ég hefi upplýsingar, sem œttu að vera
einhvers virði f dag, og mig langar til að
vita hvaö ég get fengið fyrir þœr. Það er
alt".

„Kemur þú hingað, Stone, til pesB að
ógna mór?" bi. rði Harcourt ofsareiður.

,.Nei, langt frá pví", svaraði Stonl. og
var hinn rölegasti. „Ég hefi enga hug-
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mynd nm að þen gerÍBt þOrf . Ég er vím
nm að þú yerðiir sánDgjam. Við cttum
ekki að rifast, ef yið getom komiit hj4

f»yf, ]>yí það er bezt ad l&ta sér koma yel

saman". *

Það brann heiftareldnr úr angnm rfka

mannBÍns, og honnm 14 yið að kalla A þjon
og I&ta reka lOgmanninn út. £n I>egar

hann leit 4 hið stilta, staðfasta og misknn-
arlansa angnar4ð Stones, bœldi hann nið-

nr reiði sina og hœtti yið að kalla 4 {>j(5n

Binn.

„Stone", sagði hann B^ttfúslega,

„þetta er hyorki rétti staðnrinn eða rétti

tfminn til ]>ess að semja n i viðskifti okk-
ar, Far þú friðsamlega héðan með 8tr4ks.

orminn, svo skal ég koma til þln ^ morgnn
í skrífBtofu þína og gera hvað sem ég get
til þesB að fuUnœgja kröfum þínum, ef
það er mögulegt,

"Nú ertu dflítið sannsýnn'', svaraði

Stone og nerí saman hOndunum 4nœgju-
lega. "Egveit að það fellur vel 4 með
okkur, og við verðum b4ðir ánœgðir. En
ég m4 ekki fara 4n |>e8S að Ifta 4 brúðhj(5n<

in og boðsgesti þlna 4 þessum 4nœgju degi.

Það er ekki oft sem ég bef tœki&eri til að
Ifta nokkuð þessh^ttar, og m4 ég ekki
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neita mér am þad í Mta sinn. Lögmanni-
•taðanersvoófrjálö,

.
irisogpú veist, |>að

er svo mjög sjald .k ^g má eyða nokk-
niTÍ stundu £rá ptMtu Tiluum.að |>aÖ v«ri
galið af mér að t. . . ,ík petta tœkifœrisem
mérgbfst nú. O^ ^u' u.ri iíka illk gert af
méref þö vildir.k ; .^ hjt *• '• T'essJKom
|>ú Rat, við skrl.m iU^in híut drengur
minu. hg heyri ?. j gi. y. , er mikil f störa
salnum, ogvið vei<*um ^ð ,fa fólkinu að
^Já framan í okkur".

"Þú ætlar
f>(5 ekki að fara með þenna

piltinntilgesta minnar sagði Harcourt,
og f(5r hroUur um hann. „Ef Þ<\^vilt endi-
leíja vera kyrr, þá láttu hann fara heim,
eða láttu hann að minstakosti fara fram í

eldhús".

"En kæri kunningi minn Harcourt",
svaraði lögmaðurinu. "Hefirðu enga með-
aumkun með munaðarleysingjanum? ég
býstekki við aÖ aumingja drengurinn hafi
nokkumtfma haft tœkifœri tii að sjá aðra
eins prakt og viðhöfn sem hér er núna, og
gœtir þú verið svo harðbrjósta að svifta
hann þeirri ánægja, sem f>ú getur veitt
honum svo auðveldlega, og f>að kann ske
sé f eina skiftið á æfi hans, sem hann sér
annan eins. Ég held að þessi drengur
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hafl ftldrei fengið f>að sem hontini hetti

boríð með réttu. Það er bágt að segja hver
réttur hans vœrí ef maður visai hans aanna
uppmna, við vitum eiikert um hann, það
getnr skað að hann sé af rfkum œttum,
maður heflr lesið eigi ólikt þvf 1 dagblöð.

unum. ÞaÖ er b4gt að segja nema hann
hafl allan rétt til að umgangast |>e88 háttar

ftflk sem er í boði hér núna. Ef sannleik-

urínn liœnii í Ijós, gœti skeð aö hann væri
eins rfkur og þú. Þetta gœii komið fyrir,

og I>4 þætti þér vænt um að hafa veríð

hoiium hlyutur ft nieðan hann var í fitœkt,

og ef í>ú skoðar þetta þ& lofar þö honum
að fylfijja mér eftir, Ég skal /ibyrgjast að
hann hagi sérvel; þú geiir það, Rat. er

ekki ^vo?"

"Jú", Bvaraði drengurinn, ánægjulega,

"og Nip gerir það líka. Við skulum
fara í eitt hornið og láta ekki heyrast til

okkar, í>að er aö segju ef frændi Ljefur niér

ostmola handa Nip. Ég vil samt ekki

vera lengi, því það er of heitt hér, niér

Ukar að vera úti að heyra vindinn taLi; og
svo vil ég fara heim og leika mér við Nip
en ekki sofa. þvf ph sé ég maiu: seiii var

fleygt í ána, og það er hræðilegt".

"Stone", sagði Harcourt, og gf \k til
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Lögmannsins og hvfslaöi í eyra hane,
"ertn mannlegar eöa djöfullegur"', ogbrann
nö reiðin aftur úr augum Harcourt's.

"Ég held ég sé mannlegur", Harcourt
vínur, eöa ekki veit ég betur", svaraði
Stone. "Enn þú ættir að vita p&ð, j>ú
hefir f>ekt míg svo lengi, þú veist að ég hef
verið mannlegur, þegar þú hefir veriö
sanngjarn við mig. En samt yeit ég ekki
nema ég geti verið nokkuð djöfullegur e£
ég þyrfti á þ<^ að halda, þvf og er enginn
engill, og ég er eins breytilegur og pú ert,
samt get ég æfinlega sansast |>egar sann-
gimi er brúkuð.

Lögmaðurinn brosti Anægjulega og
neri saman höndunum, þegar hann lauk
tali sfnu. Herramaðnrinn sat hugsandi
délitia stund, sfðan f<5r aö smá glaðna yfir
honum, loksins brosti hann, rét i Stbiie
höndina og sagði:

"Þegar ég fer aö hugsa um hvað við
höfum veriö lengi kunningjar, Stone, og
8VO um öU okkar viðskifti, f>á get ég ekki
annað en kannast við að þú hafir rétt að
mæla. þú hefir versð gíður kunningi minn
ogþaöergaUðfyrir migað deila við |>ig;
fyrirgeföu og við skulum grafa það liðna,
efþúviltvera sáttur". .
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"Meðénægju", svaraði Stone. "Mér
terkir 8VO vœnt um þegar f>ú-ert sannsýnn.% K«ti lifað með þér til eilffðar án I>esB
að tala eitt stygðar orö, svo lengi gem þú
værir sanngjam, það gerir heilsu manns
ætíð ilt að reiðast. Rat elskar friðsemi
Ifka, er ékki svo".

"Jú", sagði drengurinn, "ég skal ekki
reiðast við frœnda ef hann meiöir ekki
Nip, þvf én hans lifi ég ekki, og ég læt
ekki meiða hann".

"Eg vildi aö þú vendir þenna ræfil af
að kalla mig frænda, Stone, ég skil ekkl í

hvemig f>vf er v^rið að hann hefir byri-
að það".

"ÉgveitÞaðekki", sagði Stone, "ég
hef sneyft hann fyrir það, og reynt með
«llu móti til að.hafa hann ofan af |>vf, en
*g get I>að ekkl, hann kallar þig frænda*
œfinle^a þegar hann minnist á þig".

"Eg má til að gera I>aÖ", svaraði
drenénirinn, 'af |>vf vindurinn hvíslar f>ví
nafni að mér I>egar ég hugsa til hans. Ég
geri alt sem vindurinn segir, því hann er
göður drengur, og segir œtfð satt. Svo er
vindurinn eini kunninginn sem ég á, fyrir
utan Nip. Það ajk hann engir nema Nip
ogég. Hann leikur oft við okkur. Hann
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klfpar mig stiindnm á veturna, pví hann
er harðleikinn, |>að er samt ekki meining
hans að meiða mig. Hann bœtir |>að alt á

Bumrin, þá svœfir hann mig með sfnum
fagra sðng. Og að öUu samtöldu er hann
vœnsti drengur. Eg vil ekki heyra neinn

tala illa vm hann, ég yrði pk reiður".

"Eg má ekki standa hér og vera að
hlusta & rnglið í þessum fábjána", sagði

Harcourt. og var eins og hann vaknaði úr

leiðshi.

"Ég þf rf að afljúka litlum starfa í

skrifstofu minni, svo kem ég i veislnsal-

inn. En far þú nú og skemtu {>ér sem
bezt pér Ifkar.

)>0g ég m& taka drenginn með mér»

er ekki svo?'' spurði Stone afgeranlega.

„Hans fylgi er mér svo nauðsynlegt að ég
*veit ekki hvemig ég fœri að lifa &n hans!"

„Ég hefði mikið heldur viljað að hann
hefði ekki sést á meðal gesta minna", svar.

aði Harcourt ög reyndi að tala stillilega.

„En fyrst þú hefír &8ett þér það, skalt pú
r&ða. En ég vil r&ðleggja honum að hafa

gát & tungu sinni, þvf ef hann kallar mig
frœnda, skal ég kyrkja hannV'.

Sfðan gekk Harcourt út úr stofonni,

&n þess að bfða eftir svari frá óvin sini^a.
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„Ékki sýnir hann okknr mikla kurt-
eÍBÍ", sagði lögmaðnrinn við fylgdarsvein
nnn. „Hann hefði í það minsta getaö
fanð með okkup inn f salinn og gert okknr
kunnuga boðsgestum sínum. En ég býst
viðaðógrati þangað og geti gertmig
kunnugan

. Svo við skulum flyta okkur
Þangaö, Rat. Vertu alveg öfeiminn eins
og |>ú vœrir heima",

í»eir fondu veizlusalinn án nokkurrar
fyrirhafnar, en þar var negraf>j<5nn fyrir,
sem vamaði Mm inngöngu, l>ví að dæma
eftir klœðaburði l)essara gesta, var hann í
efa um að þeir vceru boðnir.gestir,

„Þér er betra að gœta að hvemig pú
ferð meö gesti húsbónda þíns, ef þú vilt
ekki afí það fari iUa fyrir Þér", sagði Ant-
ony reiðuglega. „Leiddu okkur strax inn
ísalinn og kunogerðu gestunum, að
herra Nicolaas Stone lögfræðingur og Mr.
Rat séu hér komnir. Heyrir þú það?"

»Eggetekkigert{>að,áh leyfis hús-
bóndans, herra, þvf þú ert ekki í frakka-
fötnm", svaraði svertinginn. „Ég má ekki
tilkyBna þig''.

„Farðu þé frá mér, Ég get sjélfur til-
kynt komu mfna", svaraði lögmaðurinn og
letiaði inn.

p
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„Nei, herra", melti þjönninn. „Ég
Tar sethir hér til þess að engir öboðnir

gestir fæm inn, og ég œtla að gara I>að

BWkalaust'*.

"Ótilhl/ðilegar manneskjar! át Iðg.

maðnrinn eftir honom, og uar nú orðinn

fokreiðnr. "Þú gyarta kyikindi, diriist pt

að kalla mig ótilhlýðilegan, farðu úr

T^ mínum, eða ég mOlva á þér hauskúp.

una", og reiddi Stone gtfngust af sinn í

háa loft.

"Þú getur ekki hrætt mig", sagði

negrínn óskeifdur, "ef það kemur að |>ví

að berjast, pÁ get ég gert minn skerf ekki

sfður enn púl" Og um leið og hann sagði

|>etta stökk hann 4 lögmanninn og var

nœrri búinn að svifta stafnum úr hendi

hans. Þegar Mr. Harcourt kom þar að og
batt enda á viðskifti I>eirra.

"L&ttu herramanninn lausan, Sam",
sagði hann bistur, ^'hvemig dirfist þú að

ieggJA hendur á gesti mína?"

"Égsegji þér alveg satt herra, mér
datt ekki í hug að hann vœri einn af gest-

um þínum, ef ög hefði vitað það, pk hefði

ög ekki snert hann", sagði negrinn alveg

hiasa. **Ég bið herramanninninn fyrír-

gsfningareins mikið og mögiilegt er".
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„Vanðii^ ad bij<HB ekki f>aniiÍKoft-
«r*S aagöi húilxindfnii. Sföan aneri hanii
aér að lögmanninum og mœlti: „Kondu
mn, Melton, gvo ég geti gert þig kmmng-
an gestam mínom".

„Herramaanrinn" tantaði negr-
inn þegar l)eir voru famir, „það er þó gyei
mér laglegur terramannsfatnaður- Hann
hefir ekki kostað yfir tvo doUara. Ég
mundi hafa skammast mín að lAtahann
föðurminnvera eiuB iUa til fara, og er
hann l)ð ekki mjög vandlátur".

flarcourt leiddi lögmanninn til gesta
smnaoggeröi hann kunnugan flestum
Þeirra. Stone var ekkert feiminn; hann
rambaði innan um boösfólkið og skrafaði
mikið. Þaðvarengu Ifkarð en að hann
vœri húsböndinn. Hann talaði svo hátt
að það heyröist ekki mannsmAl A meðan
Það var eina og hann hefði Anœgju af að
BJA vandræðin og óf>œgindin, sem Har-
court varð að Ifða fyrir hann.

Hann varð samt brAðlega freyttur A
Þvf og sagöi við Harcourt: „Ég hefi nú
skemt mér vel og er ég í>ér mjög þakkUtur
fyrir I>AgóðmenBku og velgerð, sem I>ú
hefir sýnt mör. Og er ^ nú nærri reiðu-
btfinnaðfara. íg mA samt ekki &ra fyrr

.J
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en ég hefi kyit br*0iirína. Hvar er h6n?
Hvar er mfn litla kœra Estella? flvar er

hin íagra brftðnr?"

Nn vom brúðhjónin mnkringd af

beztu vinum sfnum og var þar QOmgt
og skemtilegt samtal, ^ alt i einu kom
rotta og Bi/Ak á ðzl brúðarinnar og hljóp

Bvo eftir slörinu og ofan á g<5lf . Enginn
yÍMÍ hvaðan hún hafði komið.

Brúðurin rak upp hljðð og fóru nú
Bumir karlmennimir að reyna að ná j^gbbvl

kvikindi.

Þáheyrðist Bkœr og há drengBrödd

kalla: „Látið I>ið hann veral" Hann
UMÍðir yiur ekki. Það er hann Nip minn!M megið ekki meiða hann. Hann strauk

firi mér ftn þeBB ég víbbí af{>ví. Nipt
koudu tii mfn. Ég Bkal paBBa l^g".

„Ðýrið þekfí vfBt kaUið, |>ví það

BkauBt á milli leitarmanna of^ ofan i vaBa

drengBÍna.

„Ég Bá pað fara ofan f vaaa Btrftkraf-

ilBÍuB t>ama*S Bagði einn oflátungurinn.

„Við Bkidum nft þvi og gera út af við það".

Ognmleið og hann aagði f>etta, greip

hann og tveir aðrir f treyjukragann hanB,

með þeim ftBetningi að iakA hana af hon-

um.og kreista rottuna suadur i henni.
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En þeir niAttu mein mótstOðu en þeir
^Í'iggoBt viö, pYi drengnrínn varðÍBt vel,

þö hann v»rí lítill. bvo þeir gátn ekki fett

hendnr A honum.
,JV»ndi, frændi!" hröpaði hann»

.,Láttu t>ft £ara burtu! Láttu þá ekki
meiða Nip, ef I>eir meiða hann, l)á skalta
deyja',.

„L4tið þið drenginn kyrran, plltar",

sagði Harcourt, sem varð náfölur af reiði,

sem hann átti b&gt með að dylja. „Þetta
er meinlauB hilfviti, og hefði ekki Att að
vera leyft hér inn. En ég gerði það vegna
gamab vinar mfns að leyfa(l)að. Látið
hann vera, I>á fer hann fríðsamlega héð-
an".

Sfðan Bueri hann sér að Stoneog
Bagði f hálfumhljdðum: „Viltu nú fara
með I>ennan púka héðan, eða œtlar pú að
láta hann gera mig svo reiðan að ég drepi
hann hór í viðurvist .geata minna".

,.Ef dg þyrfti hauB ekki með, værí þér
velkomið að drepa hann. £n eins og 4-

fltatt er g»ti þér oröið hœttulegt að meiða
hann, og ég gœti ekki lynt eins vel við Wg
ef hann vœrí fri. Það er ekki bvo að skilja
að dauöi hauB myndi leyfa þig. En eina
og ég hefi Aður BBgt, skal ^ fara |>egar ég
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hefi kytt bröðorína, og þá fer haim með
mér".

Beiðin braan úr angom hans þegar

haan gekk með Stone þangað sem brúðnr-

in stóð hjá vinam sfnnm <^ skýröi henni

ítk eríndi hans.

I>e88i stolta kona leit fyrírlitlega A

|>ennan öskammfeikia ðknrteisa mann, er

horfðl & hana með ðsvffnis f^lotti og aula-

lega.

„Maönrinn er orðinn of seinn, pabbi.

Hann hefði átt að koma fyrr. Kossa-tim-

inn er liðinn*'. Sfðan snerí hún sér fri

I>eim.

„Það er aldrei of seint að gera tiað.

sem gott er, elskan mln", sagði Stone vin-

gjamlega. „Ég yerð að fk einn koss, bara

einn, annars gœtf ég ekki sofið f n<Stt, sto

pér er ekki til neins að þverskallast. litli

fagrí engiUinn minn. Þér er eins gott að

lAta undaa gððmötlega með annað eins

mánDði og^gera þér ekki mikið far út af

|>Tf að kyssa mig, þvi cf ^ hefði t^kki ver.

ið gfftur maður, þft hefði ég getað staðið f

spOTum Frank Meltonsf dag. Þú trúir

þyf ekki, en spurðn fOðnr I>inn hvört ég
hefði ekkifengi&þig*'.

Brúðurín roðnaði af reiði og Btlaði að
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i8 ganga 1 bnrtv, þegar faðir heimar
hWslaði að henni: „Láttn hann kyiaa
^, Eatella. Eg veit að |>að er |>ér mjOg 4
móti skapl, en þú verðnr áð gera ]iað.

heyrðnliað,égBegi, þúmátt til b«ði mln
og sjáUrar þfn vegnv"*.

Eatella vissi fyrir löngn að Itfgmaðnr
|>es8i hafði eitthvert vald yfir föðnr henn-
ar, en hvemig 4 þvf stóð, vissi hftn ekki,
og nú j)orÖi hún ekki annað en hlyða, svo
h*n gtíjik til Stone og banö honnm kinn-
ina.

„Heldur þú að ég svívirði þig með þvl
að kyssa kinn þlna. Nei, nei, ég verð a9
kyssa 4 varimar blóðrauðn, fögm varimar.
Siðan tók hann andlit hennar 4 miUi
handa sinna og kysti hana beint 4 munn*
inn.

B4lreiö gekk Estella 1 burtu, og nm
leiö hvíslaði brúðguminn 1 eyra Stones:

„Þ6 auðvirðilegi uppþoraaða beina.
grind. Þessi koss skal verða þór dýr. É^
skal aflaga pitt nauðljóta nef þegar mér
gefst tœkifæri, fxJþað verði ekki fyrri en
eftir fímmtíu Ar hér fr4**.

„Mér |>œtti gamau að bj4 þig geta
það, drengnr minn", sagði lOgmaðnnnn
rOlegur.'^Eg þarf að finna hann föðnr
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l^Bii brMiim yiðTfkjtndi dáUtln mélefai,

em getur skeð að |>ér líki ekki yel. M
atiarað aflaga nef mitt. Ha, hat M er

Ifó svei mér skrftið að hejrra. En ég má
•ekki eyða timannm til þeie aO tala við (>ig

núna. Hrar er húsböndinn? Og þama
«rtn, Harconrt. Ég yerð nA að fara, ég
kefi STei mér haft nðga skemtnn til þess

«ð f>að dngi mér nm stnnd. En ég verð

«ð drekka brúðhjðnask&lina. Ég yar

nnrri þvf bAinn að gleyma |>vi. Það hefði

mér þött sliemt, Harcourt'*.

„Ég ætlaði rétt að fara að bj<Sða þér

það", svaraði Harconrt. Varir hsns titr-

nðn og voðalegur glampi kom f angu hans

nm leið og hann talaði. „Ðick'*, sagði

liann við einn þjóninn, „farðn og sœktu

flðsku af gOmlu portvini, eða viltu eitt-

hvað annað, Stone?''

..Pórtvfn dugar mér", svaraði löffmað-

nrinn. „Bannleikurinn er, að {>a8 er ekki

oft að ég bragða áfengi, þó ég ætli að gera

J>að við f>etta tœkifæri*'.

Þjönninn kom með vínið og tók Har-

court við f>vf og helti sjálfur f staupin og

bsddi hann hvftleitudufti f p&ö staup sem

Stone &tti að drekka úr. Hann var svo

fljötur að þe«»u, að göður sjönhverfínga-
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mti»ut hefði ekki verið fljdtarí. Samt tök
hálÍTÍtiim eftir þvi, þviþÓBð haim ýnd.
íst ekki taka eftir neintt, aá hann og yifii

af ðllu lem framfdr f kring om hann.
„Lengi lifi brdðhjðnin og faðir brftð.

vinnar og yerði allir Tinir þeirra eina trft-

ir og itaðfattir eina og Antony Stone",
Mgði lOgmaðurínn. Sfðan setti hann
taupið að vömm tér og tœmdi |>að.

„Amen rið þessn*', svaraði Harcourt,
aem variiáftflur f framan", og nú yil ég
drekkaþér". Sfðan h<$f hann upp akál

•fnaogmœlti: .,Lengi lifí Antony Stone,
hinn frœgaati Iðgmaður og bezti vinur.

Lifihanneilfflega!'*

„Þakka þér fyrir, Harcourt", sagði
Stone. Sfðan gekk hann nær honum og
aagði: „Þessi ösk var ekki fráhjartanu,

gamli kunningi, og þú veizt að mér dettur
ekki í hug að halda paö. Þú mundir fös-

lega gefa framjb að helming eigna pinna tii

I>e88 að 8J& mig dauðann núua. Það er
samt karlmannlegt að genraér gott af þvi,

8em verður að vera, og I><5 að ég sj&i hræan
pfna, get ég ekki annað en d&ðat að fram-
komu þinni". Síðan sagði hann h&tt og
snjalt: „Góða nótt, minn kœri vinur!

Gdðanóitvinir mfnirallir! Sofið j>iÖr<5tt

~»mí <A :%. ?: v-fl|9ÉÉ

:?^ * ^
í*. M l

i •

pfö* ' í-
•

WHJ ík 'm. til
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ogdnjmiykkur toI, og diottiiiB Ueiti
jkknrr

. SfSan hneigði hum úg kiirteiil«g» og
fótút.

„Ef mór fkjátlMt ekki'\ taataði Har-
oonrt Tið •jilían Big, ,4nimtQ ofmTmt
jálfnr áðnr en langt ll0iir*'.

XXVra KAPITULI.

Opinberun Aníhony Síomefa.

Anthony Stone rar að eim kominn
Ua faðma |>egar hann fann að hann Tar að
Terða mjtfg j6knr, Hann reyndi Mmit ad
halda áfram, en aftir litia atnnd Tar hann
orðinn sto Teikur að hann mátti til að
etjast niða {>ar sem hann Tar kominn*
Hann settist á trOppn Tið húsdyr einar í

þeirri Ton að söi mnndi bráðnm skAna to>
hann mnndi geta haldið Afram heim, En
]iað Tarð þTert A m<Hi, honnm för hrfð-

Tennandi, það Tom Terkir nm allan hans
líkama, það Tar eina og að hjarta hans og
Mðð Tœrí að Inenna.

HTað skyldi ganga að mér, Mkgði hann
meir Tið sjAlfan sig enTÍð fylgisTeininn,^
Ifð kTalir hinna fordemdo, og ég held
hreint að ég deyi hér ef ég kemat ekki
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bráðlega heim. "Ka]la«ii |>Ann fynta Okn.
mann eni þú lér'*.

''6kiamannr saffAi drengarinn gla0.
lega. "Bg hef akiiei vitað til að |>ú létir

keyra |>ig, hvað langt eein þ6 hefir þorft
aðganga. Nip^heyrírþú þetu? yið eig.

nm að yera keyrðir, ég skal eitja hjá ðkn.
manninumog þö mátt keyra á Oðmm
hestinum!*'

"*»eeii kvöl er óbærilegl" etnndí
veealings lögmaðurinn, ojí engdisí sundar
ogsaman. "Hver œtli oreökiu sí'?" Alt í

einn kom gransemd 1 hnga harie, oj? hann
sagði: "Skyldí Harconrt haía gefið mér
inn eitur f vfninn? skyldi hann hafa ponB
það?

'Hann lét hvftasyktir f það", sagði
drengnrinn, "og það getur hafa orsakað
verkinn, f>vf þú lætnr aðdrei syknr f |>að

sem þú drekknr heima''.

"Ha, hvað segir þú?" sagði Stone,
sem nú gnmaði f hvaða hœttn hann mnndi
vera. ''Sástn hann láta nokkuð f vfnið?''

"Já", svaraði drengnrinn. Ég sá
hann láta hvftasyknr 1 |>að |>egar hann
sneri að þér bskinn, og Ni|> sá það líka, er
ekki svoNip?"

•'Kvikindið þitt", Oskraði Stone, þvl

- t'-
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"S u-nf

ugðirþámér ^ ekki straz? Qandiiin
toki ykkur báða! Ó, að te nm9i t Inknit

Ég má ekki deyja atrax t Íg m& ekki deyja
fyrenéghaf sagtalt^þaðíhans yiðu.
itt, og allra geafa hanst Ó, lœknirt hjtip,

hjálpt Getnr enginn hjálpað mðr".

Bétt f þessu keyrði lœknir npp að
dymnnm som hann sat við. Það vildí syo
nndarlega til að lcknir &tti þar heima og
yar hann nú að koma heim eftir að hafa

' yitjað sjúklinga sinna.

"Hvað gengur að þér?" spurði lœknir-
inn |>enna mann, því hann sft strax að
liann var mjög veikur.

•'Mér hefir verið gefið inn eitur!,'

svaraði lOgmaðurinn, "og ef þt ert lœknir
sem ég gizka á, [>& hj&lpa mör. strax! Þú
getur ekki bjarg^ lífi mínu, þvf ég finn

að hinar fskðldu klœr dauðans hafa gegn-
tekíðmig. En (>ú gœtir vamað dauðan-
am að eins litla stund. Ég er ekki f&tœk-
ur, J>ér skal vel borguð fyrlrhöfn þín. Ég
vildi gefa þúsund doUara til að f& Iff mitt
lengt í tuttugu mfnútur, svo ég gœti opin-
inberað illmennið, sem hefir gert mér
þetta".

"Ég.væri samviskulaus, ef ég hjálpaði
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þtx ekki alt sem ég get. hT<»t sem ég
fengi borgim e«a ekki", svaraði lækiríiia.

Stðan sneri hann andliti Btone's nwe
«ð birtan a£ götuljóainn UH á i>aö, þreif-

«ði á slagKð hans, og spurði hvemig veik-
in hagaði sér, sfðan sagði hann.

"Vesalings maðnr, það vœri rangt að
ge£a I>ér nokkrar vonir, f>vf þkr hefir verið
gefið ion eitnr, og pú átt mjög stntt ólifað.

Þaö er ömögulegt að bjarga þér, en ég get
•tiltkvalirþfnar. Ogef þú átt eftir að
•inna nokkru alvarlegn mále&ii í þessnm
heimi, þá láttn mig flytja þig heim til þfn,

hvar sem það er, svo þ6 getir notað f^essar

ftu stundir sem þú átt eftir".

"Eg hef ekkert að gera heima", svar-
aði lögmaðurinn, "hreint ekkert sem ég
get gert þar, en ef þú vilt að þeim seka
veröi hefnt og ranglœtið réttlætt, þá keyrðu
mig og drenginn heim f hús herra Richard
Harcourts, sem er að eins fáa faðma
héöan, drengurinn getur sýnt þér það".

"Þessþarf ekki ', svaraði lœknirinn.
'Eg þekki húsið vel, I>ví ég er húslœknir

hra. Harcourts".

"í guðsbænum keyrðu okkur f>angað
eins fljött og þér er unt", sagði lögmað-
nriun.

«

!•
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'Ég tktá gna þii)", Byaraði laknirinwr

"en Aanr cn wilb ifírum mÚA ég að gefa I>ér

ÍBB—tal aw^ Tefði hægra".

BðlMitelJikBkMriniiinn í húnð til

að MBkja Meðalid, en yarla var hann 'fariíin

l>egar l0giegl«f>J^bb kom iMur að sem Stone

at, hann & að t>ad g^k eitthvað að hon-

nm €)gíát að apyrjti hann.

Fynrtí Btað gaf ^one engan gamn að

qpnmingum hans, þaa^iftd til honnm datt

liði hng, þi sagði* hann: "Eannske að

að það wri beira að þú k»mir með okknr,

{>að getnr akeð að Harconrt vilji ek!d

l^rfa €^nr ini^ngn, c^ þá gœtir pú neytt

hann með valdi tU peas".

"Hvemertþá að tala nm?" sparði

l{^regln^önninn. hefir nokknr meitt þig?

arft þú að sakfella nolÚLnra?"

"JA,já", aagði Iðgmaðnrinn með A>

kafa. ^*Bg Ak»ri Richard Harconrt nm
hrœðilegan glœp. Og það er morð. Hann
hefir gefi^ mér inn eitnr. Ég A ekki

klnkkntfma ðUfað".

"Harconrt", sagði lögregluf>j($nninn,

alveg hiasa. ''Attu við ríka manninn í

tðra húsinn héma skamt frA, þar sem
brtiðkanpsveislan er?"

"Það er hann", sagði lögDaðnrinn.
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**fcftö er hann—hann or 8am?Í8kalatL8 níð-
ingnrf*

"Ég held að l>að 8Ö meiri hræð^Ia en
nokknð annað, aem að þér genifur, gamli
maður, menn eina og herra Harconrt eni
^kkivaniráðleggjaf/rirsigaðeitra £<flk

í»aðborgar8Ígekkifyrir8á. Ég er hnedd-
nr nm að þú hafir tekið þérof rel í sUup-
mu, og er Þér bezt að komast heim sem
fyrst".

"^segi þér satt að ég hef verið eitr-
aður, svoógdey". sagði hinn sárþjáði
lögmaöur. "Ef þú trúir mér ekki, þá get-
ur I>ú apurt læknirinn, sem kemur út bráð-
nm. Mér heir verið gefið inn eitur, segi
ég þór aftur, og ég kaUa á |>ig tii |>e88 að
tftka faiÍMi momingjann".

Bétt I þessu kom læknirinn með meö.
alið og gaf sjAkhnfaum inn af þvl, og
ftaðfoiti það sem lögmaðurinn hafði sagt
lögf%l«Wóninum;hann Ítfr n6 að ^oða
milefnið iMttir og af réði að fylgja þeim til

herramannsins, og hlwta á fnuBbarð hins
dgyjaDdi m*on8.

í»egar þair vora komiiir að dyrum
herramannsinf var lögregluf>jónninn htimm
^^mj^T bvala sðferð kana ikyidi hafii,

"%trii þvl rarU að þeaai rfki maflw

1

ÍJJ
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wb sekur, þyí ég get ekki hngfad hvaða á-

Btæðu hann hefði til þess, og p6 hann eé

zfkurgetnrhann alveg eins yerifi glœpa-

Mður, það er rétt m'tgnlegt að hann hafi

gert t>ad, og þft mnndi hann reyna að flý}*

ef hann yrði var við komn okkar, svo ég

verð að hrœða {>}öninn til að liegja, og

komast inn áður en hann veit af okkur,

svo skal ^ taka vel eftir hvort hann breyt-

ir nokknð gninsamlega við að hlusta & þa^

sem þessi maður segir. Ef honum bregð-

ur pk tek ég hann. En ef þetta er ekki

xMt, þá fer ég mína leið í friði'\

L(%regluþj<5nninn hringdi dyrabjðll-

«mi. Og var hurðin strax opnuð. Þjónn-

ina hr^k við þegar hann s& lðgregluþj<5n

ii dymar <^ fylgdarmenn hans.

**Þú, SÍBbo, ekkieittoxð, ef pú vilt

eliki ha& iH af þvf^ hviriiiði lOgreglu-

|ij<iiiiiiiia «ð bonum, **Fylf(du okkur

ilnx i veiihMalinn, og þe^i« eias og

«Éeiim'\ tMtaB bað hmam k^uiirinB fylida

flér eftír með aíéklmgHnii, og df^aginn á

e^. ""Vertu eins flj<3tur og þ6 getwr, og

fgbtimm við aú komm þrán á <War'\

gíiFeitii^mn gekk né & iMílnn peim til

vrtol—il«b^ p9sc stateiBnMhiBt þeir bvo

MD MipMihHfr og hluaiuðo ft gleðiaa aem
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iimivar. Sföan opnaöi lí%fre,?kbj<Jiminii
horöin. npp A gátt ok gekk snarlega inn.

I>etta vakti mikla undnin hjá fólkinn,
OK heyröist mikil suða og niður um ttund
Síöan sló öUu f bögn. Enginn bað un
skýnng á l^eegu. En aUir stóðu og atörðu
A lögregluí>j<5ninn eins og hann ymri vofa,
Þar til hann reíf {>ögn*ia ogsagð:

"Herrar og frúr, ég bið fyrirgefn-
mgar fyrir aö dnáða ykkur, en ég verð að
hafa tal af herrs Haroourt, húsrftðanda
hér".

Herra Harcourt rak upp hlj<$ð og
stökk élistur, hann haföi lagt sig fyrir á
legobekk og sökt sér niður f svo pungar
hugsanir að hann vissi ekki að neinn h^i
komið mn Jwir tíl nirfn hans var nefnt, og
8* að kigregiuf»j<Jnn 8t<5ð við hUð sér.

Óöar en lögreglupjónninn leit framan
1 hið náföla og óttaslegna an<ilit á hena
Harcourt var hann sannfœrður um að lög.
maðurinu hefði sagt satt.

"Hvað á þessi snögglega <5tilkallaða
koma þfn að þýða, inn í herramanns hús?"
spurði herra Harœurt, með vel uppgerðri
gremju, þeg&r hann hafði náð sér svo að
hann g«ti talað.

"Lögin ganga jafnt yfir rfkan og fá.

1 r
'
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á»kan, hemunann og betUia**, Mgði fóg-

xefl(la|>jönninn tnttlega. "Þegar maihir er

Akieröör um gl»p, pjrr^ ekki að hyað

rlknr eða háttstandandi hann é Aðnr en 6g

tek hann íastan".

'*Ákœrdar nm glœp'M Bagði rfki mað-

nrÍM, eins stillileffa og hann gat, þó hon-

nm fyndist að blöðið œtlaöi að stansa við

hjartað. "Hvaðáttuvið? mér þætti vœnt

nm að þú útskýrðir I>að sem fyrst, svo

|>es8i Atroðningur taki enda".

"Mér heiir verið skipað að taka þig

fastan fyrir morð", sagði Iðgregluþjónninn

oghaifti einbeittlega 4 |>ennan ákœrða

Mann pmt til Harkourt titraði undir

augnarMi haiM.

"Ha, ha!" hló Harcourt, og re^nttdi að

vera kœmleysialegur. "Iginhverjir gletnir

vinir mteir hafa verið að gabba þig, og

Ukia ^e Uaupa f gönur".
'% vildi ég m«tti tr6a þér", sagði iQg.

re|^aþi<kininn alvHÍega, „pvf þaðerekkert

Anagjvefoi að taka mann &stan fyrir

moii, og það er það sem óg verð nti að

^Og má ég spyrja hver &k9rir mig?''

spBiði Harcourt, eins kæruleysislega, eins

og hcHuim k«mi það ekkert við.
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<iU,than.fldttalegt Hann hor^í H«eo-rt „e« bl«Jmn^n„ .ng„„, ^,'^:
„% er fJmardýr þitt og ttæí^di.Whíbt aíéganndi deyj. M„ «» t

«f
* oP'nber.8 Þigj var ekki .vo? ^

máttmn fir tungn minni áínr en dðmur
tonjnr».npl.kve«inn. Ha, ha! t^ «"

Pew. Bf «g dey af eitri-gem éa er vi»
nm.-Þ»hangirÞ*i g.^., g^,^ ^mmn k»n yinnr. hv.8 er »kJegr.?-'

Deyjandi maðurinn VMð nú .8 haBnaÞv hann fekk .vo miklar Þrantir. a8C
t»kiÍM,8. .nen .ér .8 l8greglaþjfei„„„

h«i."*'!f° "íí ^*""*" vitekerta !mM,n

h»^^ .'"'*°°'**^'- S'»«n nierihMn rtr .8 ge.tnm rinnm og Mg8i- vZ.
irmtair! Þetla er ekki tS^'S
ykknr.*hlf8.». Gerið.voveI^^

I ffÍif
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ixm 1 natta herbergi ámeðan ég fttrými

^eMom fSyeULomnii gestiim. Sto getnm

Tið hakUð áfram gleðinni".

„Nei, nei!" sagðihinn deyjandi mað-

nr í biðjandi málröm. „Látið þið engan

fara héðan t>ar til t>eir hafa heytt fram-

bnrð minn. Ég ekal ehki vera langorðnr,

þvf ég iinn að ég á stntt eftir dlifað, og ég

vil fletta ofaa af þeasnm hrœanara og hng-

lansa þorpara f viðorvÍBt hans hAttstand-

andi gesta. áðar en ég fer**.

Aftnr bað Harconrt gesti sfna að fara

fir salnum og hlnsta ekki á óráðsraglið í

)>e8snm vitskerta inanni. En það var eins

og að gestimir vœru heiUaðir og horfðu

bœði af ótta og forvitni á I>að sem fram

fór. Þegar lOgmaðurinn hafði hvllt sig,

hölt hann &fram:

„Fyrir 12 árum síðan átti ég heima f

bœnum Comayagua í Honduras. Þar

kyntist ég manni að nafni Rc^er Har-

oourt, sem hafði mahöníviðarsOlu á hendi.

Ég star&ði tðluvert fyrír hann f lagalegum

milefnum. Þessi maður var bróðir þessa

manns, sem þama stendur".

„Ef I>ið emð öU staðr&ðin 1 að hlyða á

^etta mgl, {>4 œtki ée ekki að gera |>að, pvf

ég get fnndið mér eitthvað skemtilegra".
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Síðan gekk Haroonrtrt fram að dynin.
nm.

„Fyrirgettu Mr, flarconrfS agöi
lögreglnl>j<5nninn. ,j6g m4 ekki leyfa I>ér

aðfarahéðan. Gettirþínir mega !ara ef
l)eir vilja, en nú sem stendur ert þú fangi
minn og veröur að |>egja k meðan þewi
maður segir sögu sína. E£ hann er vitlaus
eins og I>ú segir, getur enginn haft ilt a£
að hlýða á hann. Lœkninn hefir sagt mér
að hann goti ekki li£að nema £áar mínútur
lengur, og er það skylda mín að hlýöa 4
hann, svo ég geti gefiö vitniaburð hér eft-
ir*'.

„Jœja, einsog I>ór synist", sagði Har-
court með uppgerðar kurteisi. „Auðvitað
heflr pú vald til þess að neyða mig til þess,
að vera hér á meðan. En við skulum aJá
til á morgun hvort f>p hefir ekki yfirstigið

völd þfn. Mér er algerlega samahvað
þessi vitlausi karl eegir um mig. Það er
að eins leiöinlegt að í>urfa að ;hlu8ta á
hann".

„Ha, hal" hló fógmaðurinn grimdar-
lega. „Þér mun þykja I>að leiðinlegt um
það ég 1/k máli mínu". Slöan hélt
hann 4£ram sOgu sinni.

,^ur en ég j>ekti Roger Harcourt,
- í :

#• 4 ':

= - . ^:
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kjntítt ég angri Qg ftOlegri túlkn, •em
hMlámQtefmm. Ég rarþá ^i sá övW taniTÍ^fdaiui Yídíngiir em ég er nA
É^ Tir ekki fríður maður, eu ég var ekki
heÍclnr neitt vidbjöðelegiir, og ðg var ndga
Titíans tU að fella ftstarhug til hennar.
Hún yar eina manneskjan sem ég he^ haft
nokkra velvild till llkingn viö Ast En
|>a^ var ekki hrein ást, sem ég bar til henn
ar, h^ldnr var þaö aðdAnn. Ég var avo
gagntekian af fegnrð hennar, að ég var
n»r orðinn vitstola og ðg var pad flðn að
halda að hún v»ri mér ekki m<5tfallinn, og
ég hefí altaf haldið að henni hafi I><5tt

heldnr vœnt mn mig. Og nd, eftirOll

þessi Ar liggnr mér við að halda, að htin

hefði giízt mér, ef að Uarconrt hefði ekki
komist & miUi okkar. í hugsunarleysi
gerði ég hann. knnnugann henni, og upp
friþeim tlma fann ég að h6n breyttist við

mig. Hún varð altaf filátiMÍ með hverj.

nmdegi.og þegar ég hafði upp b<5norð

mitt til hennar, si^i h6n mér að h6n
vKri nú orðin heitmey H^rcoartSy Þeim
kvðlnm 0eip ég^ tókJþA 6t gleymi ég ajldrei

.

ÉgLiluUUijffi^hima og grfttbnndi hana nm,
aðbreytatil. É^sagði henni að <$farir

heiipar viwru verri en, dauðadðran^, og
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mmidi eydUeggja «11» inuntfdam>iiir
m<nar, of? ad Onrsntinfnn mnndi éta eimd.w Igarta mitt. En |»að var alt til einkia.
Hön UuBtaði á mig með meatn fltiUingn,

ogvarmjOgiorgfiUlað halaoraakað mér
ÞeiM óhaminfjn, en hún sagðÍBt ekki geta
b«ttúrl)vf. Þegar ég sá að l)að variJ-

mögnlegtaösnúahenni, breyttist égaltí
einn, og í hnga mfnnm iðrég j^ees dýran
eið að ég skyldi hefna mfn. Hngnr minn
var altekinn af heift og hatrí til þeirra
beggja.

Harcourt tók lér snotnrt hú% i Comay-
agua og bnðn l>au mér að hafa verastað
minn hjá l)eim, og var ég ekki seinn að
taka þvf boði, pvl l>að var einmitt það Bem
ég æskti mest eftir.

Fyrir r4ð8konu fengu þau nngan og
laglegan kvennmann, sem hét Mary Gnr-
oz. Hún var vd mentuð, kurteis og ffn-
gerö og f mlklu afhaldi hjé ungu hjónun-
um. Þau fóru meö hana eins og h6n væri
jafníngi þeírra, en ekki vinnukona. Ég
komst brátt f kunningsskap við hana og
fann að henni Ifkaði emjaöur, og að hún
mundi verða leiðitöm og aö hftn var stað-
festulftil, pó hún að upplagi vildi geia
rétt. i^gnáðibrátt algerlega valdi yfir

t
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henni, hún varð algerlega I>rœll niinn. Þa«
var eins og hún hefði engan vilja til neins
nema að þöknast mér, þegar ég var við-
staddur. Ogþegarungu hjónin eignuð-
UBt fyrsta bamið, sem var efnilegur piltur,
hannhafði skýrt fœðingarmerki á hœgra
gagnauganu, f^áásetti ég mér að hún skyld
hjálpa mér til að koma því frá þegar gott
tœkifæri gæfist. Barn/ð varð l^riggja ára
gamaltáður sá tfmi kom. Af tilviljun
mœtti ég þá ítíilskum flakkara, sem var fús
til þess að gera hvað sem vera vildi fyrir
peninga. Eg gerði samning við hann um
að stela baminu og koma f>ví svo langt í

burtu að foreldrar pess gœtu aldrei frétt
til þess, Það varð engin fyrirstaða fyrir
okkur að gera það, því ráðskonan var vön
að fara út með barnið.á hverjum degi, og
var ég búinn að leggja undir við hana að
veita enga mótstöðu þegar bamið yrði tek-
ekið. Alt gekk vel, barninu var stolið og
hvðrnig sem reynt var, gat ekkert frétzt til

þess. Enginn grunaði okkur.
En sem borgun fyrirþessa hjálp gift-

ist ég Mary Gurroz, og var aðaltilgangur
minn að verða vissan um að hún kœmi
ekki upp um okkur, og svo til þess að hafa
hana enn betur & valdi mfnu til að hjálpa
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mér síðar mefr. Nokkur ár liðu, enn þá
og jök f>að mér stórrar gleði aö sjá sorg
I>eirra hjónanna yfir missi bamsins. J>að
var mér n<5g hefnd, þar til að átta &r voru
liðin, og annað barn fœddist, og við fæð-
ingu þess dó konan.

Enn var ég akki búin að hefna mín
að fuUu, ég ásetti mér að f>etta bari skyldi
líka fara einhvemveginn. Eg talaöi um
|>etta við konu mína, en húu þvemeitaði
að hjálpa til þess, mér til mikiUar gremju,
og þar á ofan hótaði hún mér að gera játn-
ing sína, p6 hún misti Iffið fyrir það, ef ég
héldi áfram með þenna ásetoing. Ég
reyndi með öUu móti að sansa hana, en
f>að dugði ekki. Ég varð að sJeppa þvf f

svipinn. Mr. Harccurt var ekki hraustur
maður. Hannelskaði kcnu sína innilega
og fékk dauði hennar og niissir fyrsta
bamsins svo mikið á hann, að heilsa hans
f<5r mjög versnandi, og þar á ofan bættist,
að síðara barnið gaf vott um að verða hálf.
viti. Hann leitaði drengiium lækningá, en
ekkertdugði. Þetta var meira en hann
þoldi, og lagðist hann alveg í rúmið. Þá
sendi hann eftir mér og bað mig að skrifa
brðður sfnum f New York og segja honum
að koma eins fljótt og hann gœti til sfn.

.1 •-
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Slðan bað hann mig að útbúa erfðaakpá
slna; ég gerðítað. Hann arfleiddi sonsmn aö aleigu sinni og gerði mig og brdð-

Y smn að fjárhaldamönnnm hans "Aðdren^nm dánum skyldi bróðir sinn erfa

sL ^l'
erföaBkrá var löglega útbúin.

Síðan dó hannog varjarðaður &ður en
bróðir hans kom.

Lögmaðurinn hvlldi sig nú ögn, sfðan
hélt hann áfram: "Þegar Richarrl Har-
court kom til Comayagaa.

f>á fékk ég hon-W erföaakrána og sagði honum alt við-
^kjandi dauða og jarðarför bróður hansHann hlustaði grandgæfilega á það sem ég
sagði, sfðan sagði hann: "^ j er mikUnpphæð fyrir fébjána að eiga, eitt hundraö
í>68und dollara". ég j4taði Þvf og sagði um
leiðaðpaðhvlldistör&byr^ð * okkur að
vera fj&rhaldsmenn hans, hann sagði bað
satt vera, og sagði jafnframt að við ættum
að vera vel laun&ðir fyrir það. Þ& fékk ég
strax hugmynd um hans rétte upplag, og
vildiégt&ekki l&ta & tvi bera að m^
geðjaðistofvelaðþvf, svo ég neiteði að
tela frekara út í f>að að svo stöddu. Hann
var samt nógu fljótur að finna það 'að ein
hverraorsakavegna væri ég pe^sn ekki
svo mótfaUmn. Það leið heldur ekki
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lengi i>ar til vi« skyldum hvor annan foU.
komlega, og 1 fénm orðnm skal ég segja-
íWagerð okkar. 8vo sem hundrað faðma
ft* húemu þar sem látni maðurinn hafði
böið f, rann straumharður lœkur eftir gili
semskifti fjaUgarðinum í Deim stað. í

^
Þurkatlð varð hann nær því þur, en pegar
vatnavöxtur var hann djúpur og rann
með miklum hraða eftir klettunum. í>eim
megin við lækinn sem fjallgarðurinn var
hæiTl var alt blómum stráð, og hafði sorg.
mæddi faðirinn gengið þar oft með þessum
veiklaða syni sfnum, sér til afþreyingar,
í>vf bœði var þessi staður og útsýnið hið
fegarsta sem fundist gat. Og í pessum
8tað afréði Mr.Harcourt að ég skyldi ganga
með drenginn og hrinda honum ofan af
klöppunnm þegar vatnið vœri mikið í lœkn.
ura og straumurinn sem mestur. Síðan
átti ^ að gera aðvart og segja að drengur-mn hafi hlaupið frá mór og verið að elta
fiðnldi og áður en ég hefði geteð náð hon-um hefi hann steypst fram af kiettunum

Ems og ég var búinn að segja, var ég
búinnaðlofasttilaðgeraþetta djöfuUega
verk. Slðanfórðgmeðdrenginnað þess-um tiltekna stað, en þá misti ég kjarkinn,
og gat ekki framkvæmt verkið. Eftir

t 41 f'
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/

nokkra umhugsuu ásetti ég mér að drepa
«kki drenginn, en að láta ekki á því bera
vi« Harcourt annað en ég heíði uppfylt
oforð mitt. Svo fór ég með drentnnn til
gamallarkerlinírar sem bjó í Htlum kofa f
Bkóginum, éghafðibjargað henniúrklöm
laganna, svo ég mátti treysta á hjálþ henn-
«r, ég fékk henni nokkra upphæð af pen-
ingum og bað hana að láteengan sjá dreng.
mn, og þegar tækifeeri gæfist að komast
að komast með hann til New York, svo
fekk ég henni utanáákrift mfna þar og sagði
henni að finna mig þegar hún vœri þar
komm. Sfðan tók ég hatt drengsins með
mér og á heimleiðinni kastaði ég honum í
lækinn. Sfðan gerði ég aðvart, það tókst
vel, alt varð í uppnámi og hatturinn fanst,
sfðan var leitað að líkinu, en það furðaði
engan á pó að f>að findist ekki, þvf hœðin
var svo mikil þar sem hann hafði dottið að
það var gizkað á að straumurinn hefði tætt
pað sundur og borið það svo langt f burtu
að það mundi aldrei sjást framar,'.

LögmaðuMnn varð nú að 'hvfla sig
aftur, og var hræðilegt að sjá framan í
Harcourt. Upp að þessum tfma hafði
Harcourt ekki haft neina hugmynd um að
lögmaðurinn hefði ekki leyst verkið af
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hendi eins o(, hann hafði lagt fyrir, og átti

hann nú bágt með að hafa vald á tilfinn-

ingum sfnum, ofsinn og reiðin gegntók
hann algerlega svo hann titraöi frá hvirfli

til ilja, hann gnlsti saman tönnunum og
horfði í>rj<5skulega á |>á. Þegar lögmaður-
t<5k til máls aftur, hl<5 hann h&ðslega og
benti á Harcourt.

"Sjáið hvemig honum verður við að
heyrapetta. En það versta er eftir, eða
réttara sagt þaö bezta af sögunni, Harcourt
vertu hægur, og fœrðu þ& aÖ heyra endir-
inn, sem mun hafa enn meiri áhrif & þig.

Harcourt og ég r&ðstöfuðum eigunum,
og fórum svotil New York, en hann hélt

ekki loforð sín við mig. Hann sá að ég
var algerlega & valdi hans, og neitaði al-

gerlega að l&ta mig fá helmng, eins og
hann lofaði mér, og það var að eins með
I>ví að hóta honum að ég skyldi strjúka og
skilja eftir sannanir sem eyðilegðu hann,
að ég gat látið hann borga mér öðru hvoru
d&litla peninga upphæð. En þegar ég var
kominn til New York, gat ég ekkert frétt

til kerlingarinnar og . Tengsins, þar til

heilt &r var liðið, þá va ég að finna fanga
sem ég var að verja, og í fangahúsinu
rakst ég & hana og drenginn, sem hafði

Í
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nM l»r .tórri rotta, sem vm ein. hungur-

!!ií^fl?w"*'''*^ «' °«'° hem,«r,
•aBÍiet hfln hafa t/nt utantakriítinni, JÞewr hfln var búin a9 ey8a OUum peiing

beUa t.I 8k.ftie, og sag«i hfln aB margif

•ett í &nKehð par eem ég £anu hana. Ég
ígett. mér að fá han. lauea, en Mur en ég

hto mér 1)8« dmak me8 f,W «8 deyja úr
8lag:,og ineð leyfi yiirraldanna tók fedrengmn t.l uppeldie, en konan sem élitin
v.rmð«,rhan8,variöríu8í

grafreit mun-
a8arley8.ngja. m 4 ég a« eine eftir a«drengumn hfir enn til teee a« heimta arf«Bn. Hann er kalla8ur Rat flœkinímrW etendur hann glottandi og horfir 4J^menm8 eein hefir gert honum evo rangt

! L^* T,.'"^'
«tI8kaIIa8 hann frœndaeMan fyret hann e* hann I þeeeari borg,

f^^fS "ti hv.« kom honum til þeee".
J»

, 8^8i drengurinn alt í einn, ætf«
í>^>- «g eá hM,n 8ag8i vindurinn mér a«kaUa hann frœnda, og vindminn eag8i
fnend,, J^Rar ég sA hann lita 8ykri8 f vfni«
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gamlamannBÍns, pvt ftg sá hann gera það,
og Nip 8á l>ad Ifka, er það ekki satt Nip—
sást I>á i>að ekki líka?"

"Ég verð að taka þip: faetann", sagi
lögreglapjónninn, og sneri sérað Har-
court; "ger þú svo vel og og haf þú þig til,
8V0 ég geti nú lagt á atað".

"Tekur I>ú mig fastann fyrir ásðkun
vitlaus manns!" spurði Harcourt, og lést
verðamjögforuudrandi "það er bara 6.
forskömmuð forsmán!"

"Eg get sannað alt sem ég hef sagt",
sagði lögmaðurinn, sem gat nú varla dreg-*
ið andann. "Þú finnur lyklakippu í treyju-
vasa mfnum, peir ganga að skúflPum f

sknfborði mínu heima, og þar eru skjöl
sem sanna sögu mfna, drengurinn fylgir
"kkur heim. Farið frá mér og gefið mér *

^eira loft, ég er að kafna. Þvl hafi þið
Jöktljösið? Burt, burt, segi ég, burt
glottandi pÚKarl kveljið mig ekki svono.
Eg hefi sagt alt, drengurinn er sanni erf-
mginn. Ég hef hefnt - mfn - hefnt"
Haim var að taka seinasta andkafið. Næsta

^r^^^^^í,7"
^^ ^^^ «y«duga manna

skilin vj/^ líkamann.

Ameðan á þessu stóð, höfðu alUr
gestei^^C staðiö eiðs og.steingerfingar, y^r-

Wím
!«| ^E^•^jH^ ^l m^ 'kí

§ Pfftli
W:' V '^. %
«, r- i
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:.í i. W- ,



286 Alice Blake.

komnir a£ dtta og nndrun, þar til lögmað-
nrinn var liðið Ifk; M var eins og {>að
vaknaði a£ lineðilegri martróí., og án peu
að líta til seka húgbðndans, eem stOð og
starði IkringumBÍg, yfirkominn a£ reiði
ag ótta, £<5ru þeir að tlnast í burt.

"Ó, £aðir!" veinaði brúðurin og hljóp
til £öður sfns og kraup á kné hjá honum.
"Þessi hrœöilega saga er ekki sðnn! segðu
segöu að hún sé ekki sönn, segðu aö þft
séi ekki morðingi!"

"Ég he£ sagt það, barnið mitt", svar-
aði hann henni, "en það ájgar ekki ntXna,
vertu róleg, alt verður rétt fært fyrir mér á
morgun; sintu nú gestum þínum".

"Égsáþigláta sykrið í vlnið", sagði
drengurinn, "og Nip sá það If'-a, viö
stöndumvið það".

"Út, kvikindi!" öskraði Harcaurt
hamslaus af reiði, og ætlaði að grfpa f

drenginn, og ef hann hefði n&ð .' hann
hefði hann vfst drepið hann f reiði sinni,
ef lögregluþjónninn hefði ekki stöðvað
hann.

„Mr. Harcourt", sagði hann. „Þér er
betra að hafa þig f skefjum og vera róleg-
ur. Þér verður í>að fyrir beztu. Þegar óg
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hefi néö lyklum þeim sem lAtni maöurinn
vieaði mér á, veriliirþú a0 fylgja mér"

„E^ býzt við að þú leyfir mér að hafa
fataskut: áðnr en ég fer meö þét', sagöi
Harcourt og var Akveðinn Asetningsglampi
1 angum hans. ^ ^

„Það er sjAlfsagt", var svarið, „þeMr
ég hefi nAÖ lyklnnum,8kalég fylgja þér til
herbergja þinna".

'^ -"^J ^
Leynilögregluþjónninn nAði lyklunuoi

ogsneriBÓrsíðanaÖ Harcourt ogeagöi:
égskalfylgjaþér". Síðan fóru þeir <S lir
ealnum, og brúðurin var borin út úr saln-um í yfirliði.

^
En að lítiUi stundu liðinni heyrðu

I>eir sem eftir voru af gestnnum skot, oir
8VO heyrðist lOgregluþjönninn kalla hAt!

•ijAlp.

Harcourt hafði nAð f skammbyesu
sfna og Aður en lögregluf>j<5nninn gat náð
tU hans var hann búinn að skjóta síe ígegnum hjartað.
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XXVII. KAP. "

^rank MelUm fctr makleg málagjéld.
Daginn eftir téðan atburð vaÍ Prank

Melton ekki f glMn bragöi, Tonbrigði hana

llZ^^wh ^?."°>* Wttistupplaghan.
eto til hatnaðar við það sem skeð hafði í
bröðkaupaveizlu hans. heldur urðu allar
hana yondu tilhneigingar enskarpari en
Mur. Ems og legaranum er kunnugt.

kI^ /.T ""^^ "**^^^ Þésemhann
hafð, gifzt; hann giftiat henni fyrir auð-
imi, en ekkert aunað, en nú var hön ekki
að eins f4tæk, héldur líka döttir saka-
manns. Hann hataði hana nú algerlega
og Aætti 8ér að losaat sem fyret við
hana,

En hveririg hann œtti aögera bað,
visai hann ekki, því hann hafði ekki
nöga peninga til þeas að strjúka.

Hann œtkði gór ekki að hœtta við að
avlkja Alice Blake á vald sitt, þvl hann
Hafði enr ^n um aðj^ún vissi nokkuð
um ódrenglyndi sitt. Svo á tilteknum
ttoahigðihann á atað til þess að upp.
fyUa loforð sitt við hana og giftaat henni.
Sfðan œtlaði hannj að fara með hana tvo
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þvf hendiir þinar eru sauragar og spiltarf

l^ þekki pig nú f þinni réttu mynd, og
það var bara til þess að geta Utið þig vita

hvað algerlega þú vœrir orðinn uppvfg að

hrœsni og mannvonzku og til að segja þér

hvað gersamlega ég fyrirlft og hata t>ig, að^

ég veitti þér þetta viðtal, annars hefði ég^

látið skella hurðinni f audlit þér''.

Að segja að Frank Melton hafí orði&

hissa^ gœti ekki lýst tilfínningum hans.

Hann stöð f^ndofa og orðlaus um tfma.

Síðan tók hann til sinna gömlu ráða, f

t>eirri von, að pó henni hefði verið sagt frá

giftii^ sinni, t>á gœti hann talið henni

trú um að það værí 1/gi, c^ sagði:

„H^Að hefír komið fyrir {>ig, elskan

mfn? Annaðhvort talar pt órftð, eða ein-

hver óvinur minn hefír fylt huga þinn með
fygasöeum um mig".

„Eg má pakka himnaföðurnum fyrir

að ég tala ekki órftð, þvf hann hefír bœn-

heyrt synduga, þrálynda og öaðgœtna

stúlku", svaraði Alice stiUilega. „En p6
|>ú hafír blindað mig um tíma, t>á er þér

ekki til neins að halda að þú getir t>að

lengur, t>vf ég er kunnug öllum þfnum

svikum og ótrúm^nsku. Farðu nú og

Uttu mig aldrei framar sj& plna svika-



Alieé Blake. 291

te]«Sn«framar, Fartn til l,eirrar óltos-89mn stúlkn, sem þú nýlega tökst þér fyrirkonn, og ef J,* hefir nokkrar mannl^r
t.lfinmi,gar, þt reyndu að verða henni trtr

^ gtíður eÍKÍnmaður. Ég þekki hana
ekkl, en samt sirkenni églbrjÖBti um

amh8na,ÞtíhúnhefðÍTerið méBti dykur
"^, I>vl ég yeit ekki af verri forl«gnm, enÞeim, a« yera bundln fyrir alla llfstíð ððr-

til Þeirra forlag. eem mto biöu. finn ég að
ég fæ ^drei Þakkað.himnafMnraum ftrrir

Farðu B^ég; ég get ekki lýet með orðum
f:,ft^^!^*P^^^^>^llmér er ðgeð-
lelt að 8j& l)ig".

**

„ÞU talar tískiljanlega, kæra Alicel"
Bvaraði Prank Melton, sem var ekki 4 ^vfað hœtte við svo búið á meðan nokkur von
var og j>ö hann titraði nndir angnaráði ogh^ðtim orðum stúlkunnar, sagði hann •

„Hvaðakonuáégaðfaratil? Ég & enifa
koöu. En ég er kominn hingað í DeiSv^ að me^ með réttu kalla Irfg l>vf na&lb^lega. Hverhefirverfð suoillgjarnaíí
lí*^ svona að Dér? Hver hefir tegt bérað ég vífcri giftiir?*'

^

iij

:íl
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íf

Alíce h&lfioðnaði af reiði og svaraði
eins fyrirlitlega og hún gat:

„O, hvaÖ fyrirlitlega lágt getur maður
inn fallið {>egar hann svífist ekki að Ijúga

til þess að koma fram níðingsskap sfnum.
B|||ðtta maðurinn, sem ég hélt að elskaöi

mig, en ég er sannfœrð um að ég bar
hreina «st til hans. Ó, hvaða niöurlœging
^bitur niðúrlæging, að hugs til þefs, að
hafa komið f fang hans, og að varir mfnar
hafa snert hans! Guð fyrirgefi mér!"

Alice misti n6 alt vald yfir tilfinning-

um sfnum og grét sárt.

„Ef þú vilt að eins vera sannsýn og
hlusta k mig, get ég fullvissað I>ig, að—".

„Maður, maður!" sagði Alice í mikl-
um geðshræringum. „f guðs nafni, farðu
áður en ég missi vitiö af að hafa veitt þér
viðtal. Þ6 skilur hversu gagnslausar allar

I>inarlygar eru, þegar ég segi þér, að ég
var sj&If viðstödd pegar pú giftist Est-
elle Harcourt; að |>essi augu s&u þig I&ta

hringinn & fíngur hennar, og þessi eyru
heyrðu svðr f>fn. Heyrir þú; skilur þú?
ÐÓgarþetta? Farðu,farðu!<'

Þetta var seinasta str&ið, sem iUmenn-
ið studdisf Við, og I>egar hann s& það fall-
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ið, hnyklaöi hann brýraar, hld hœðnislega
og sagði:

„Mér fjykir l>aö slœmt þín veKna,
Alice, að þú komst að þessn, og skemdir
8VO áform mitt, pyi ég er viss um að pú
hefðir orðið ánægðari, sem hjákona mín,
heldur en þú verður sem kona öþokkalegs
handiðnamanns, því það er ég viss um, að
þú munir verðá, fyrst svona f<5r. Ég óska
|>ér til lukku! Vertu sæi:*'

Síðan flýtti hann sér burtu, én þess að
llta framan í stúlkuna, sem hann hafði
möðgað, eða blða eftir svari hennar.

Hann hélt heimleiðis, en var ekki kom-
langt, þegar maður gekk f veg fyrir hann.
Götuljós var þar rétt hjá, og þekti Frank
að það var Hugh Hourton, sem horfði
framan í hann.

„Farðu úr vegi mínum, kvikindi!"
nöldraði Frank reiðulega. „Hvernig dirf-
ist pú að hindra ferð herramanns?"

„Nei'-, svaraði járnsmiðurinn og horfði
alvörulega framan í hann. „En ég ætla .
að refsa þér fyrir þfna níðinglegw tilraun
að eyðileggja góða og saklausa stúlku".

"w*l.,*^*'*
^^^ Melton fyrirlitlega.

skuium

i

>

sj&til. É'g er vanalega undir pað búinn

M^i
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Að mæta piUum Uknm f>ér", Og vm leið
og hann talaði, dró hann skammbyesu upp
nr vasa sínum.

En áður hann gæti brúkað hana, var
mötstöðumaður hans búinn að ná haldi á
honum og sneri vopnið úr hendi hans og
kastaöi því yfir þvert stiœtið. Síðan sneri
hann Melton niðurá jíirðina og re'ddi svo
ft loft nautshúðarsvipu, sem hann hafði
með sér, og lét hana ganga um skrokkinn

^AMelton. Hann neytti allra sinna krafte
Pg hætti ekki fyrri en övinur hans var oft
búmn að biðja vœgðar, og lá auðmjúkur,
öhremn og blóðugur við fætur hans.

„Farðu nú«, sagði Hugh reiðulega,
í^egar hann var hættur, „og láttu mig fekki
8JA pig innan mflu takmarha í nánd við
húsAliceBlake,9fþúviIt ekki fá meira
af svona maklegri hirtingu".

öfðan skildi Hugh við þrælmennið og
sneri haun sporum sfnum á leið til húss
Alice Blake, ánægðari yfír pessu verki,
heldur en hann hafði verið yfir nokkru
Pöru.

Fwk Melton hafði sig á fœtur ham^-
|»jis af reiði, og var hans fyrsta verk aö
leita að vopni sfnu, með f>eim ftsetningi aö
reyna að elta Hugh og komast aftan að
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bonum og skjöta hann í hnakkann Hann

pnrftl ekki lengi aö leita þar tii hann fann

Bkammbyssuna. En honum til mikillar

skapraunar var hún nú ónýt, svo'hart hafði

hún fallið niður, að hún var í molum, svo

hann varð að hœtta við ásetning sinn, og

sneri þvf heimleiðis.

Heyrði hann þ& skellihUtur og mál-

róm sem hann |>ekti.

„Ha, ha! Mr. Melton. Þetta var slœm

meðferð, sem pt fékst. Það var heldur

ekki dregið af! Ég vildi ekki taka við

slíku fyrir nokkra stúlku & jörðunni".

Niðurlœging Pranks var nú fuUkomn-

að, l>egar hann þekti þar meöbiðil sinn

fyrir hönd Estellu Harcourt, þann herra-

mannlega, en ruddalega Jack Ruel.

„Mér vœri stór þrgö í að þú skiftir

þér ekkert af pví, sem Þér kemur ekkert

við", sagði Frank gremjulega. „Ef þú

hefðir verið í mlnum sporum er ekki víst

að þér hefði famað betur.

,.Getnr skeö ekki, Frank", svaraði Ru-

el, oghlóaftur. „Þessi smiður er st'^^k.

legurpiltur, Ég kærði mig ekki m ð

komast f hendumar k honnm. En ég ætla

nú ekki að rffast viðþig. *»ú n&ðir þeirri

atólku, sem ég hafði kosið mér, en ég ber

b#1
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Btunt engan iHan hniy tii m lu .

i^a yflr 6ÍOnm þtnvm".

B«el„«.d.42^°^*'»'í';g.annaí en
i8t til aa auBlCanZ^, '*""• "**" 8»í-

honun, n.iÆStuV "'• ^* ^" """'

nfina". ' "°8 °*'' «>• hrein alvara

MeIt;;fln'niWa'''S'
«"":f«'«««"-

-gai

héít að ffamlí V. í^öertlaus? É^

^« ^«-Ti^rr.a'"Sr.'^^'
faJsa nafn hans".

^aröíiaid fynr að

haldinn tntfuw1 í^ VT ,.f
^^"'

'
^"«^
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sáttor V.8 m.g. Égsegil*, petta, »f hví
6k veit »91.4 hefir ekki neina aérl^ga isV*honum. 1x5 hann sé fa8ir |,inn, or bfi «!tií
hf^dur ekki a8 hafa Þa8, íw hkn?tt^
ekki ft þnSjnng af þvf gem þú Bttir a8 f4

heldnrpö hann sé ríknrnfl sem stendur^

„ í« ••« enga huRmynd um ÞaS"eva»8, Frank. "Haun paasar a8 I«a migekkert y.ta um l,a8. En pegar ég biö hann

*g byst vi8 hann eigi nokku8 miki8"

tv«
).'

1 rV ' '"*'°°" Peningnm á bankatvö hundrua þflsund dollara í minsta lagi

nirfill" " ."^ '"""' '* öfo^kami. ;ur

bÍ;!f ^"t Í' *f''
"' '^'""' «''°'i '«a miff

Þnrfaa«hafaallarkl«r
f frami þegar ég>arf * pen.Dgum a8 halda, og ^ ,,»«

hann I4ti8 mig f4 a,t eem ér Þarf 4„ nhannmuna8i„eittumÞa8.
Í.a8 er ^tt

"ág held U6 iíka", sv8ra8i Enel me8ta»«ubro8Í, "og fyrst ég hef „ú Í 1^^

|J.ti

I'H
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^m efnaBaginn, hyað lengi heldnr þA að
hann bfti að l>eim?*'

"ÞaF til hann deyr, b^st ég við", svkí-

aði Frank Melton, "og þá skal ég vita

hvort þeir verða ekki fljótir að fara þegar

ég nœ í pá"

.

'*Hann verður ekki ráðandi þessara

eigna viku lengur", sagði Ruel, staðfast-

lega, "og þú munt ehki erfa einn eyrir. Ég
segöi þér ekki petta ef það vœri ekki satt,

því í>ú gœtir undireins aðvarað hann, en
það yrði ekki til neins nema flýta t>ví sem
4$mðgulegt er; ög get steypt honum hvenœr
sem ég vil, og ég œtla að gera það. En ég
vil ekki snuða sjálfan mig, ef ög get aðþvf

gert, mig vantar að n& 1 dálítið. Ég œtla

4ið gera þér tilboð. sem getur verið mjög
gott fyrir okkur b&ða, ég skal kenna þér

ráð til að n& í tuttugu [>úsundir ef pú vilt

svo l&ta mig f& helming, viltu ganga að
þvf ?"

"Ég tek því ghiðlega", sagði Prank
með &kafa, "segðu mér ráðið strax."

"Ég b/st viö að þú sért vel kunnugur
liandskrift föður |>fns?" sagöi Ruel spyrj-

;andi.

"Eins kunnugur hans skrift og ég er

minni eigin", var svarið.
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"í>igetur þú falMÖ nafn hans og

dfegið 6t |>es8a iipphœd", Bagði Rnel, «<»
fengiö mér helminginn, komið svo gjAlfum
|>ór undan meö þinn gkerf. Ég býgt ekki
við að þú eða konan f>ín kæri ykkur um að
vera hér eftir l>aö gem skeð hefir".

u.
„"^*«^*»8a' hreint ekki tU að vera

hór
, ^varaði Prank, "en hvort konan mín

viUþaðeða ekki, veit ég ekki, og kœri
mig ekki, f>ví þ(5 ég fari, verður hún ekki
með mér".

"Hvemig stendur á f>ví?" gpuröi
Kuel, alveg hiasa. "Nú gengur yfir mig".

"Eg hata hana", gvaraði Frank bitur-
íega, "óg giftist henni fyrir peninga, og
núerhúnverrien alglaus. Ef óg hefði
ekki gifizt henni hefði ég fengið þá einu
stúlku gem mér hefir þ<Jtt vœnt um, og ög
held ég hefði elgkað hana hefði ég reynt
^að,ennú er hún mér algerlega töpuð.
Eg vildi f>ú hefðir n&ð Estel fr& mér, l>ví
nfi vil ég hana dauða".

"lÉg 8é eftir að hafa ekki náð henni.
emg mikið og þú sérð eftir að htln er kon-
an þfn", gvaraði Rnel, "því ég elgka hana.
Þ6 bogirað þeggari játiiingu, en f>að er
satt, ég elska hana. og f>ó hún gé fátœk og í
niöurlœgingu út af gerðum föður hennar

Li^

f'.li
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•IJ" l
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pá ikyMi ég ffiítast heiini á morgun e£ hún
•ri lauf og vildi mig. En ég vil ekki
talameiraum |>a«. Hvaö segir þú við
uppUtungu mioni, œtlar f>ú að gera það
eöa ekki ? Ef pú neitar, tapar |>ú |>vf eina
tœkifœri sem ]>ér gefst til a« n4 f ögn af
Þeim peningnm sem gamli maöurínn hefir
undir hendi, en ef þú gengur að þvf, höf.um viö báðir gott af í>vf, og verðnm tf

u

þúsundum rlkari hvor. Hvað seRtr þú ?»
"Eg geri það", sagði Frank Melton

eftirnokkura umhugBun. "Ég skal fara
að œfa mig strax að stœla hönd hans. Og
eftir viku getur þú komið, og ef mér heflr
tekist vel, fær þú þinn part. Síðan Ueö
ég New York fyrir fult ogalt".

"Þaðerí>á útgert?" Bagði Ruei, og
skulum við takast 1 hendur upp á pað".

Þeir t<5ku saman höndum, og horfðn
bemt hvor framan 1 annan, og svo buðu
þeir hvor öðrum góða nótt. 8íðan skildu
þeir og fóru sfna leiðina h or. Annar
hugsaði um að œfa eig f að falsa nafn. enhmn hugsaði uai hefnd.



.1,

Alice B)ake. BOl

XXX. KAPITULI.
Frank MeJ*-n skrifar föður sinum bréf.

Það leið nú vika frá þeim atburðum,
sem Bagt er frá í ifðasta kapitula, og eyddi
Frank Melton peim dögum til I>eB8 aö
hugsa um hefnd fyrir {>á Bvfvirðing sem
hann hafði orðið að f)ola af Hngh Hourton
en á kvöldin œföi hann sig í að stœla hönd
fööur BÍns. En Frauk var að upplagi hug-
Iftill, svo hann þorði ekki að ráðast á smið-
inn Bjálfur, hann mundi of vel eftir Bfð-

ufltu viðBkiftum þeirra; Bvo hann leitaði

Bér hjálpar hj& illvirkjum nokkrum, sem
hann þekti, og borgaði I>eim vel til J>eBB að
Bifja fyrir Hugh og myrða hann. En |>að

fdr ekki betur fyrir }>eim en honum BJ&If-

um, þvl Hugh bjÓBt við hefnd, og var hann
I>vf aldrei & ferð vopnlaus eða óvar um Big,

Bvo J>egar á hann var réðÍBt, var hann við-

búinn og særði hann Btrax einn þeirra og
rak hina & flótta; og varð þetta bvo dýr til-

raun fyrir Frank að hann gat ekki reynt
þaðaftur; þvf Bfðan hann giftÍBt hafði

hann enn minni peninga en &ður.

Hannhefði l&tið taka Hugh fastan

fýrír að hafa r&ðÍBt & sig hefði hann ekki

-ft'

'^'4
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Wtafl «« ]A mnndi koœa 1 Ij<J, ódrengrit«p.

*tt«.tr:^kt .ig, var meir en iiann þoldi. 8a
J*ta.ng yríi til Þe« ,« téhg„ h,„, ^^j,tann og .pottnan. 8vo hann tsetti rtr a«kon,..t bnrt ír Þe«„ pU„i, ^„ ^^„"^

J»™ll^ r^""'í^''«««nni yrtJi 6.

«eit a« hta v«,ri or«)k 1 Blln efnu dlíni.^hann hvorki el.k.9. e«. virti föíur ,i^
0« af»Uum vinnm han. var ekki einn e.--
eina,h eem hwium var vel til. HaBH

fynti en hann v.r« ,8 h pe„i,^,

HMmhefS. fyrir bJngn veri« bii.nT».reyna f>að ef hann hef«i ekki veri« hwdd

'hng a« halda )ofor« .itt vi« Jaok R„el

^ honnm fkiat a« n» peningunnmamn U^tí .ér a« hafa pi auVsiélLTe

í^tt. ekk, meira fyrir að rrna fti«„r ,;„„

og l«a 1.4 / fenn. Htón vann fvf dvMri-
legaa«|,vfa«.t«la hönd f««„r .(„.^
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til hann þöttist gera |>ad ndgu vel, þ4
dróg hanniipp ávígun fyr'r tuttugu þ6a-
und dollara, fór með hana á bankann og
gekk vel að fá peningana, sfðan tök bann
ér far með tkipi til New Orleans, settist

avo niður og skrifaði fUdnC sínum eftir-

fylgjandi bréf

:

^

Kæri faðir:

—

Eftir nokkra umhugsun hefí dg kom-
ist að þeirri niðurstððu að New York sé
ekki hentugur etaður fyrir mip; svo ég
hefi Asett mér að ferðaBt— eins c^ þ6 ferð-

aðist einu sinni.—Þú Lefir ekki haft mig
fyrir trúnaðarmann. Þú hefir sagt mér a&
pú hafír farið að heiman og ferðast til

annara landa, en þú sagðir mér ekki

hvers vegna {>6 gerðir það. £n nú œtla ég
að vera þér einlœgur og 8€;. ja {>ér ástœður
mlnar fyrír því að ég Lveð þenna stað.

Það er þá fyrst að tg hata svo konima
mfna, að ég værí vis til að drepa hana ef

ég værí náliogt henni, og henging mundi
litið bœta œttarsOgu okkar. Og þai ntest

hef ég tapað af skemtun minni með AHce
Bhike Og svo hefír jámsmiðurínn Hugh
Hourton faríð skammarlega illa með mig^
Þar næst er o£ oft talað um dauðsfali

tengdafðður mfns og alt |>ví að lútandi, 1

i ! :•
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Penmgnm en hef haft Iftia .f ^eim nS

ft»«ur, en ég lœt þetta dnga. (V a« end

wna
1 bankannm um tnttngu Þflsund doll-*"• "^""^S veit a« 1«! sér ekki eftir «1

Pfl sjá,r aldre. framar. Vertn sœll, oe í

Sur ^""''"' f' ^'^'*" W 4.

Wnn ástrlkurson.

Prank Helton.

É/vaff::!^'"**''"'^'"'''^"^' «' i»M?
'^varhrœddurumaðþfl vissirþaS ekki«yo ems og .kyldur»kinn sonnr, 1«?^

«« ^ .?;""' '"'""'"8' Wnn »Ui sé fj^»Þér ejtthvaa ðl«gilegt. ]5g ,* h,^Og tal»fc leng, vjj ^^ g
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8vo átti ég að láta hann hafa helming. Éeóska honum til lukku meö alt, sem hann
færaðsjá af þeim. Hann talaöi úm að
steypa I>ér or gera í>ig alBlausann, svo bér
er betra að gœta þín". F. M

Þettabréffékk Frank einum kmin-
ingja sfnum og bað hann að koma bvf á
pöstmn þegar Frank væri farinn. Það var
gert og kom það til gamla Meltona þegar
sonur hans var kominn vel á veg til New
Orleans.

w

m

v|

XXXI. KAPITULI.
Eldri Meltonfœr gest.

Eldri Melton hafði blöskrað mjög beg.
ar hann heyrði um þann hræðilega atburt
sem kom fyrir í Harcourt-húsinu. Hann
var njflega farinn |>aðan þegar pað skeði
8vo hann hvorki sá eða heyrði |>að sem'
fram fór, og gerði fréttin hann bæði
hryggan og reiðann. Hann hafði hvorki
auðmýkt eða Iftlllæti f fari slnu. Hann
var sjálfselskufullur störbokki og harð-
brjósta. Hannvarsamt tilfinninganœm-
tir og drambsamur. Honum hafði einu-
sinni verið mjög ant um að souur einn og
Estella Harcourt yrðu hjön, og reyndi giU

Ká'i
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ýtraeta að koma pyi til leiöar. En svo

hafði hann aftnr seinna reynt til að
snndra þvl. Hann reyndi með öUu mðti
að fá Frank til þess að hœtta við Estella,

en að giftast Alice Blake. Af hvaða á-

etœðu honum var svo ant um það, var hon-
um einum kunnugt, og var það með <5á-

nægju aö hann yröi að gera sér gott af pvj,

áð Frank hefði sitt áfram. Vonbrigði
hans var mikil, þegar hann sá nú að sonur
sinn hafði ekki að eins gifst alslausri konu
heldur var hún þar að auki dóttir morð-
ingja og sviÍLara. Það var ekki svo að
skilja, að honum hefði ekki staðið á sama,
hvað mörg morð Harcourt hefði drýgt, ef

að þau hefðu ekki orðið uppvfs. Hann
hafði sýikið dóttur sinni eftir nóga pen-
iiiga; en honum gramdist að hugsa til þess

að J>essi eini sonnr sinn skyldi vera flœkt-

ur í þessu máli, sem alstaðar var rœtt um
í borginni. í huganum bölvaði hann I>rá-

lyndi sonar slns, sem hefði steypt honum
í þetta ölán.

En pó Antone Stone vœri myrtur stóð

honum á sama, og heföi reyndar pótt vœnt
um fráfall hans undir ððrum kringumstæð-
um, því honum hafði ætíð veriö iUa til

hans, og pegar hann frétti að Stone vœri
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ábjrrgðarmaðtir Jack Raels övinar Bfns,

hataði Melton hann af Ollu hjarta. Mélt-

ou hafði frétt að Ruel vœrí laus, eins fljött

og f>að gerðist, og var það honum hið

mesta umhugsunar og ótta efni, Haun
&8etti sér pví að koma öllum fasteignunum

1 peninga og fara svo jðjótt og hann gæti

komi^ því við leynilega úr New Yórk og
komast til tínnara landa, og reyna að ffi

son sinn og konu hans til að koma pan^að
með sér.

Mefton gamli var nœrri því búinn að

koma öllu í peninga og kominn vel & veg
með undirbúnmg sinn, þegar hann fékk

hið fyrmefnda bréf . Efni bréfsins kom
honum eins óvart og pað hefði verið

þrumusteinn. Sú eina mannlega tilíinn-

ing sem hann hafði nokkumtíma fundið

til, var ást til sonar rans og fuUvissa um
að hann hefði yfirgefið sig svona ódrengi-

lega, ætlaði að gera útaf við hann algerlegn

Þetta var hin bitrasta sm&p. þetta var full-

komnun niðurlœgingar hans. Tár komu
f augu gamla mannsins; hann gat ekki

stOðvað þau; hann varð nú að gefa sorg-

inni lausan taum.

Eftir nokkra stund n&ði hann sér aft-

ur og kom {>& <5ttinn í stað sorgarinnai

.
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Hann sá sör ekki fœrt að haldast við leng.
nr. Hann varð að hafa hraðan við.

Melton hafði eftir vanda 'sezt einsam-
allaö mopgunverði í stóru borðstofunni,
en eftir aö hafa lesið brófið og hugsað um
*«t8Bðup sfnar, stóð hann upp fr4 bopöum
«n |)es8 að hafa bragðað mat og sagði
gremjulega;

„Vanpakkláti! öskyldurækni, sam-
iakulausi öpokkll Hann skal ekki fá
eiun e/pi meip af peim auðœfum,-sem ég
heliœtlað honum, auð, sem ég hefi náö og
haldið saman, með því að svœfa allap beztu
tílfinningap mínap; égjhef svœft samvizku
inina, hans vegna, svo hann mætti lifa og
Uta eins og honum bezt Ifkaði, án pess að
bepa nokkpa umhyggju fyrip lífinu. En
nú vepð ég að taka til ráða minna og má
engum tíma tapa, pví það ep hœtta í hvepju
hopni,ogeinnklukkutími af aðgerðaleysi
K«ti gept út um alt. Ég er búinn aö selja
fasteignina í peninga og alla þessa hós-
muni hefi ég fengið peninga fyrir, og nú
er að eins eftir að draga út af bankanum,
og f/l mér far til Evrópu og komast af stað
úp þessu andstygðar pléssi, sem svo margt
<5geðfelt hefip komið fypip mig í".

Hann stðð upp og œtlaði að ganga út.

• *

I
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þegar MacGinnes barði á áyrnai Of
sptirdi

:

„Ertu tMima, he^Ta?"

„Já. Kondu inn". Bvaraði Melton.
„Ef þú yilt gera svo vei, herra", sag0i

frski þjónninn um leið og hann kom iaii,

„I>aö er hcrramaður—nei, ekki herramað-
ur, heldur öðruvísi maður—niðri, sem Till

tala við |>ig".

„Hvaða maður er pað, sem þú átt YÍðf
spurði Melton etygglega. „Hvemig erút-
lit hans?"

„Ég held hann sé sjömaður", svaraði

McŒnnes. „Haan hefir sjómanna hatt,

sem kallaður er, og treyju eins cg apa-
köttur, en andlit hans er ekki hœgt að sjé

fyrir hári, gem á því er".

„Hvað gæti þessi maður geta viljaO

mér?" tautaði Melton. Síðan sagði haun*'

„Farðu og vittu erindi hans".

„Ég spurði hann að pvf. herra", STar-

aði írinn, „en hann sagðist ekki segja |>að

neÍDum nema búsböndanum sjálfum, og
að erindi sitt vœri mjög arfðandi. Og að
húsbóndinn s»i eftir þvf , ef hann veitti

sér ekki viðtal strax. En bvo getur skeð
að hann sé einhver falsari, og ef þú rilt,

skalég reka hann burt".

J'ÍAS
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'„Nei, láttu hann koma hingað; það
getur ekki gert neitt til p6 ég heyri hvað
hann hefir aö segja", sagði Melton.

.
„Jœja, herra", svaraði McGinnig. „Ég

skal vfsa honum til þfn. Svo verð é^ 1

n4nd, ef pú skyldur þurfa mfn".

A. nœsta augnabliki var gestunnn kom
in inp til herramannsins. Þetta var sami
sjömaðurinn, sem haföi heimsótt Ruel f

fangelsinu og vamaði honum að taka inn
eitrið.

„Hvert er erindi þitt við mig", gpurði
Melton, I>egar hann hafði gœtt vel að hon-
um. „Ég pekki Jjig ekki",

„Það getur skeð að pú f>ekkirmig ekki
Mr. Melton", svaraði sjómaöurinn. .,En

I>ö hefir pekt mig; við höfum haft viðskifti
einu slnni áður".

„Hvað heitir þú?" var nœsta spurning
herramannsins,

„Þú fœrð að vita pað í tfma", var svar
ið, „en ég kwri mig ekki um að segja þér
f>að strax".

• „Haltu I>á áfram með erindi þitt, hvað
það er", sagði Melton, „þvf ég hefi áríðandi
málefni að sinna, sem má ekki bíða".

„Þittmálefni er ekki nœrri því eins
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Artðandi og mitt", svafaöÍBJÖmaöuriim rö-

legur,

„flvaö veizt þú um faö?" spuröi Met-

ton reiðulega „Ég er hrœddur um aö pú

Bért nokkuð óbilgjam. Ég hefi l&tið vfsa

m«nuum ft dyr fyrir minni ósvífni en þetta

sem pú hefir sýnt".

„J&, en pú lœtur ekki vísa mér & dyr",

Bvaraöi sjómaðurinn rólega. „Þaö borgar

sig ekki fyrir þig. Á égað Begja t>ér hvaöa

áríðandi m&lefni þú varet að hugBa um
þegar ég kom hingað. Þú varBt að hugsa

um að komaBt í burt héðan eina fljótt og

þú gætir, og fara með alla þ& peninga, Bem

þú gœtir náð í . Er þett& ekki aatt?"

Mr. Melton fölnaði af reiði og grun-

semd. Hann gat ekki efast um að geatur

sinn hefði komist að ætlnn sinni. En hann

gat ekki skilið í hvemig hann hafði gert

I>að, því hann hafði ekki sagt nokkram

manni fr& Þvf. Svo hann afréð að sýna

enga hrœðslu. Hann stóð upp af stólnum

og sagði um leið og hann gekk að hurð-

inni:

„Þú skalt sjá að ég þori að l&ta vísa

þér & dyr, og nema að þú sértsterkari en

stóri frski þjónninn minn, mun pór ekki

duga að veita mótspymu"

,
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„Hyaða TÍtleyaa", sagöi <<Vn«ni maö

-^. ge *g sagt Þér. ,>aí er aí^B^a S
^taíhta verínr mjBg skenitileg fyri?

•^* » Mrum stað.oíf undir ttxr i,
•

og tií^t'"v5T"'
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Bér aftur á bak f stólnum og reyndi að sýn-
áat kœniIeyBÍslegur.

„Þér mun finnast þaö hlœgiIegt'Ssagði
gestnrinn. „ég efast ekki um þaö. Og svo
<*g 8é vi88 um að við verðum ekki ónáðaðir
œtla ég að biöja pig að lœsa dyrunum áður
en <5g byrja".

Melton gerði am hann var beðinn og
settist svo aftur niður.

Nú skal ég byrja", sagði gesturihn.
„Fyrir svo aem tfu árum sfðan átti

heima f Philadelphia kaupmaðnr að nafni
öeorge Blake. Hann var af göðnm œtt-
umogflugrfkur og virtur af öllum sem
Þektu hann. Kaupmaður þessi hafði
marga skrifara og á meðal peirra vom
tveir, sem ég vil nefna, því þeir koma mik-
ið við þessa.sögu. Annar hét Leonard
Graíf, en hinn John Rowland. Sft fyrr-
nefndi var slægvitur refur og svo mikiU
hræsnari, að húsbónda hans grunaði eing.
insvik; hinn var samvizkulaus líka, en
ekkfeins kœnn og skarpur. Ilann var
einn af f)eim mönnum, sem er ágætt verk-
færi í hfindum annara. GrafiF hafði hann
líkafyrif verkfæri.

Graff var giftur. Kona hans var auð-
mjúk og undirgefin. Þau áttu eitt* bam,

Ii-:''Ú
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pafi Tar drengur 14 ftra Kamall |>egar saga

þeeii Rorðist. Rowland var ökvœntur og
átti ongin Bkyldmenni, svo hann vissi.

Hann var ensknr að œtt.

Graif fór gœtilega að öllu. Hann gerfii

verk 8itt dyggilega og lét sem sér vœri ant

um velferð hásbóndft sfns. Hann var svo

ráðvandur og. samvizkuBamur, að Mr.Blake

gerði hann að trúnaðarmanni BÍnum og
ráðfærði Big við hann. Sagði honum ðll

leyndarm&I viðvíkjandi verzlun sinni.

En Bvo kom {>að fyrir að Mr. Blake
þurfti að fara langferð í verzlunarerindum.

Hann bjÖBt við að verða f burtu nokkra
m&nuði (^ bar hann svo mikið trauBt til

trúnaðarmanns síns, að hann gaf lionum
fult vald til að r&ða yfír verzlun sinni ft

meðan. Svolagði Mr. Blake af stað og fðr

með konu efna os; dóttur með sér, ftnægður

yfir að hafa svo vandaðan og duglegan
mann til aö stjöma öllu fyrir sig.

Varla var kaupmaðurinn komin út úr
borginni þegar GraflF gerði Rowland að

trúnaðarmanni slnum. Fóru þeir nú að
bera rftð Bfn Baman, hvernig peir œttu að

n& f auð húsböndans. Þeir föru að öllu

gætilega, en Bm& n&ðu undir sig pví sem
útistan'ðandi var, svo að þegar þeir voru
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búnirað nnclirbúa alt, seldu (>eir verzlnn-

ina i umboOi húsböndans, settu alt Bem
þeir gátu ( peninga o^ Btruku svo til Evr.

Apu. l^eir iókví Kka með sér Aríðandi skj^l

sem voru mikils virði, og alla samnmga
viðvfkjandi sOlunni á verzluninni".

Við |>e88a s^Jgu hafði Mclton ýmist

fólnað eða roðnað, og átti mj^ bágt með
að Bitja kyr i 8t<5lnum; og hvemig Bem
hann reyndi gat hunn ekki dulið kviðann,

Bem hann fann til, og I>egar hann reyndi

að tala rólega, titraði Md hana.

„Og hvað kemur nnr þetta við?" sagði

bann þurlega.

„Ekkert' , svaraði gesturinn stillilega,

„nema það er skrítin tilviljun, að Leonard
GraflP, þegar hann kom til Evrópu, breytti

nafni sfnu og kallaðist Leonnrd Melton og
félagi hans kallaðist þar John Ruel, eða
var bezt t>ektur, sem Jack Ruei".

„Eg b/zt við aC þesBÍ sami Jack Ruel
hafi spúð þessari lygasílgu 1 í>ig", sagði

Melton fyrirlitlega. „Enn ég er hrœddur
um að hann verði lélegt vitni fyrir rötti".

„Það viU svo vel til að f>ér skj&tlast

þar", svaraði gesturiun. „Ég hefi «nnur
vitni; þau eru að sönnu mállaus. on p6
mjögskýr. 8]&ðu, héreruþaul" sagði hann,

' ^h:
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og Wk úr vMa tfniiiii kjalabðggnl og iýnd
herrainantiinnin.

Eitt auffnablik sat Melton eina og
•teini loatinn og starOi á skjölin; alt 1 einu
•tOkk hann rfætur og réðist á gestinn og
tlaði að hrípsa skjíílin a£ honum, en hann
haföi ekki gizkað rött á krafta og Bnameði
•jömannsirs, þvf Aður en hann viggi a£ var
gripiö um kverkar hans og hann keyrður
niður á.Btölinn. Sfðan sagði geeturinn
•tilhlega:

„Sittukyr, Mr. LeonardGraflF, efM'
at ekki hljóta ilt af. Þú er sterkur mað-
ur; ég get sagt svo raikiö, en þú |>arft marg
faltmeiri krafta til Jhíss að ná þessum
skjölum af mér. Það hef?i- kostAð mig of
mikiðaðnáþeimtil pess að ég láti taka
Þau af mér aftur, 4n l^eas að veita mót.
itöðu. Það yrði elns auðvelt að ná þeim
og það yrði að plokka hjartað úr mér!"

Melton horfði angistarfuUum augum
á gest sinn. Honum leizt ekki á þann harð-
legaogfastráðnasvip. Hann sá Ifka að
•ér vœri ekki til neins að ráðast á hann
aftur, og gugnaði hugur hans við þaö.
Hann byrgði andlit sitt með höndunum oa
sagði:

"Hvaða borgun viltu fá fyrir pesai
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kjöl, |>ú niidra maöur eða djöfuU, hvort
heldur sem þö ert; nefndu upphæðin», og
•kal óg glaður borga það, <J það Jlán aö
þftu skyldu komast í þínar hendur? Ég
hélt pau vœru eyðilögð á árbotninum.
öettu upp verðið fyrir þau, segi óg þér,
auðvitað vantar J>ig peninga".

"Eghef sett verð 4 þau, en þaö er ekki
komið að því enn þá, ég verö að klára sögu
mlna. I*egar kaupmanninum var gert að.
vart flýlti hann sér heim, en það var of-
seint, enginn visBÍ fyrir vfst hvert þeir
höfðu farið, hann fékk leynilögregluþjdna
sér til hj&lpar en þeir gátu ekkert; síðan
fíétti hann að þeir hefðu farið til Frakk-
lands, og lagði hann t>á á stað með konu
sfna og dóttii f þeirri von að hafa upp &
þeim, og n& nokkru af auð sfnum aftur.
Enleit^hans varð érangurslaus. Hann
ferðaðist land úr landi f nokkur &r, |>ar til

I>eirlitlu peningar sem haun &tti voru
þrotnir, þ& varð hann að hœtta leitinni, og
Bvo bœttist þar á ofcn að kona hans veikt-
ist og dó, sfðan för hann heim aftur sore-

3* í"?!*.??
eyðilagður. Hann byrjaði

aftur &lftilli verzlan, en hafði lltinn &góöa
(^ nú er hann nýlega d&inn og gat ekki
t.Vi*^í^*^^' ^i^i eftir neitt nema eitt
lítið hús sem hann bjó f pegar hann d<5.
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En Graft og Rowland, sem orsOknðu

alt þetta, ferðuðust f Nokkur ár um Ev-

r<5pu og skemtu sér saman, par til þeir

urðu iSsáttir, Náði {>á Graff öllum pen-

ingunum og strauk með |>á f burtu, en

Rowland var svo kœnn að hann hafði skjöL

in, sem gátu sannað ^iclœp þeirra. Row-
land var kyr f Evrópu nokkur ár eftir að

félagi hans strauk, en þegar peningar hans

fóru að minka lagði hann á stað til Amer-
rfku, (^ þegar hann lenti hér 8& hann f

ferjuhúsinu döttir mannsins sem hann

hafði hjálpað til að rœna. Hann veitti

henni eftirför til þess að vita hvar hún

œtti heima. Að þvf búnu lagði hann af

stað til þess að leita uppi gamla glœpbröð-

ir sinn. honum vildi svo vel til að hann

sá Graff út á götu, hann veitti honum eftir-

för einnig, og sá hanu ganga inn i skraut-

legt hús; svo spurði hann sig fyrir f>ar í

nágrenninu, og frétti að Graff vœri stór-

ríkur og lifði sem herramaður! Hann
flýtti sér strax á fund hans og með þvf að

hrœða Graff komst hann 1 húsið og hafði

alla þá peninga sem hann purfti.

Slðan braust pjófur inn f húsið eina

n<Stt og & meðal annars sem hann rœndi

Toru skjöliii sem Rowland hafði lumað &
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og haldiö hræddum með. Slðan komust
Jr^ssi skjöl f hendurleynilögregluþjóns; svo
var lianii barinu í rot og kastað í ána. Og
íiú eru BLjölin í mfnum höndum".

"Eii hvernig fanst þú llkið?"

spurði Melton, alveg hissa. Þaö var tvis-

var búið að botnsleeða eftir þvf og það
fanst ekki".

"Það stóð ekki til að Itkið findist, því
þarvar ekkert Ifk, lögregluþónninn var
ekki dauður. Hann var ekki fyr kominn í

&na en hann var gripinn af mönnum sem
þar voru f bát. Þeir menn tilheyröu stétt

þeirra manna sem kallast "shanghaiers",
peir stela druknum sjómönnum og ráða þ4
á skip sem eru reiðubúin að sigla, rg taka
sj&lfir við kaupinu. Þegar þeir urðu þess
varir að pessi maður, sem kom þannig f

hendur þeirra, var ekki dauðnr, en bara f

roti, föru f>eir með hann ásamt tveimur
öðrum, sem þeir höfðu n&ð og voru með f

b&tnum, og réðu p& & skipsem var feröbúið
til New Orieans, og úr í^eirri ferð er hann
enn ókominn".

"Og hver ert þú?" spurði Melton
bistur. "Þvf hefir hann fengið f>ér, sléttum
sjómanni, þessi &ríðandi skjöl í hendur".

"Eger", sagði sjómaðurinn, og bíóö

,M
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upp og tók af 8ér hAriö og augabrýrnar.—
"Eg er Israel Sharp leynilögregluþjónn".

Mr. Melton stóð stundarkom yfiikom-
inn af undrun, síðan sagði hann í ofboði:

"Hvað vildu fá fyrir skjölin, J)ú sagð-
ia!^.hafa sett verð á þau?"

"Já, ég hef gert það", svaraði öharp,
KÖðlétlega. "Ég er nýkomiun frá stfilk-

unni, sem á með réttu allan auðinn, sem
þú hefir undirhöndum; og hún hefir gefiö

mér fullmakt til að gera þér tilboð; og það
er að þú gerir skriflega reikniuga yfir allar

eignimar, og jafnframt yfir allar skuldir,

og að þeim frádregnum, skalt pú hafa 5
per cent af þvf sem eftir er, en afganginn
fœrð þú 1 hendur Alice Blake. Þetta get-

ur gerst &n I>ess lí>gin þurfi að skifta neitt

af þvf, og verður þannig komist 1 veg fyr-

ir öll óþægilegheit. Þú getur svo farið

héðan frjáls maður, ef pór sýnist, eða verið

hér kyr, hvort sem þé: þykir betra".

"Tilboðþitt erafleitt!" sagði Melton
ðrvæntingarfullur. "Það verða ekki nema
ei*t hundrað f>úsund dollarar eftir þegar
skuldir eru borgaðar. Og 5 per cent af

f)vf gerir að eins fimm þúsund dollara—

^

Iftið betra en ekki neitt".
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„En þú gleymir hvað lengi þú hefir
haft allau ágóða af peningum stúlknnnar í

mörg ár, og þú hefir lifað sem harramaður,
A meðan húu hefir lifað í f&tækt. Þú get*
urgertsemþérbezt Itkar. Stúlkan viU
vera þér mÍBkunsöm. Hún vill ekki lög.
sœkja þig, ef hún kemst hjá því. Fj&r-
haldsmaður hennar, flugh Hourton að
nafni, er henni ekki samdóma. Hann viU
helzt l&ta setja Mg 1 fangelsi, og satt að
segja var ég honum samdóma í þvf . En
Miss Blake bað mig að finna pig og gera
þessa samninga, svo ekki yrði neinn ófrið-
ur. Eg lofaði henni f)ví, en ef' þú vilt held
ur mæta fyrir rétti, hefi ég hér ekki meira
aðgera. Ég verð nú að flýta mér á stað".

„Bíddu, bfddu!" sagði þorparinn
andræðalega. „Eg m& ekki neita boðinu.

Engetur þú ekki verið d^lftið örl&tari?
Getur f>ú ekki látið pað vera tfu f staðinn
fyrir fimm per cent?"

„Þú hefir heyrt p& einu skilm&la, sem
ég hefi leyfi til að gera við þig", svaraði
:tígregluf>jónninn. „Þú mœttir eins vel
búast við að sj& sólina koma upp í vestri &
moTgun, eins og að búast við að þessu
verðibreytt, Þú getar fengið fimm per
eent og verið frj&ls maöur, eða komið fyrir

^:
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fétt og otðið &in^l8Í8liinnr. Ég hefi eng-
an tíma til að stande yfir pér lengnr. Þú
verönr eð gefa mér svar f)itt sttax".

,.ég verð að taka boðiþínu", Migði

Melton <$án«gjulega, „Ég eé engin önnur
ráð".

„Þú heflr afriðið vitarlega í þetta

sinn", «agði Sbarpe. Síðan gekk hann að
dyronum, ofnmði þfer og kallaði:

„Jack Ketchum! Eondu hingað",

„Já, já", var svarað og annar lögreglu-

pjónn kom inn.

„Jack", sagöi Sharpe: „þú getur verið

hér Mr. Melton til skemtunar þar til ég
kem aftur. Hann þarf ekkert út úr hús-

i&u á meðan; það gœti skeð að hanu fíndist

ekki pegaT ég þarf á honum að haida. Ég
œtla að ss&kja lögmann til þess að hj&lpa

honum að gera upp reikningana; það p>arf

ekki langan tíma til að geia það, {>egar við

erum byrjaðir á því".

Sfðan lagði Sharpe & stað og skildi

við Melton hugsjúkan út af endalokum sín

um í {>e8sa m&li.
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XXXÍI. KAPITULI.
Lögreglupjtinninn vill að Hugh

giftiat AUceBlake.
Nokkrum dögnm eftir þetta sat Hugh

Hourton að kveldi dags í herbergi sfnu og
var að œfa sig í tölvfsi. !>að var vani hans
a« eyða frístundum slnum pannig. Hann
haföi 1 uppvextinum ekki notið skóla, en
af í>vf að hann hafði mikla löngun t'il að
læra, gat hann með elju og ástundun orðið
^l mentaður. án þess að fá sér kennara
Hann varði miklu af kaupi sínu í gagnleg,
ar og fróðlegar bækur, og átti ha n fallég-
an bókahlaða áður en lærdómsár hans
við jámsmföar voru á enda. Hver sem
hefði litið inn f herbergi hans, án þess að
vita hver f því bjö, hefði haldið að pað til-
heyrði embœttismanni, en ekki járnsmið.

Hugh andvarpaði þungt, þvf Það var
þungur og vandasamur reikningur, sem
hann var að þreyta við,

„Mér gengur seint", sagði hann Wð
Bjálfan sig, „en ég má ekki hœtta fyrr en
ég hefi fengið p&ð rétt,

I><5 að ég f>urfi að
vaka við það í aUa nótt". Hann ætlaði nú
að byrja upp á nýtt, þegar barið var á
dymar og honum sagt að Mr. Israel

#H
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Bharpe v»ri 1 stofunni og vildi tala við
hann.

,.Hann er eini maðurinn, sem ég gœti
yfírgefíð lœrdöm minn fyrir**. sagði hann
við sjáifan sig og glaðnaði yfír honum.
Síðan bað hann pjónustukonuna að segja
Mr. Sharpe að koma upp 1 herbergi sitt.

Það leið ekki á löngu áður en Sharpe
gekk inn til hans. Þeir heilsuðust með
handabandi, og skein ánægjan úr augum
peirra beggja og m&tti vel sjá hvað einlœg-
ir vinirþeir voru.

„Ég só að þú heldur þér viö bækur
I>fnar, Hugh", Ragði lögreglupjónninn.

,.Já, vinur!" svaraði ungmennið. „Það
er mér mesta ánægja að afla mér þekking-
ar. Mér gengi betur ef ég hefði efni á að
fámérkennara. En ég býzt við að það
komi alt í sama stað niður, að hundrað ár-

um hér frá",

„Eg vona að þú verðir einhvemtfma
efnaðri eu {>ú ert nú", sagði lögregluþjónn-

inn og settist niður.

„Ég vona það Ifka", sagði Hugh, ,.þ<5

það sé varla Ifklegt að ég verði mjög ríkur
af smiðskaupi mfnu".

„En við skulum ekki tala um Það í

þetta sinn. Segðu mér heidur þvf að þú
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hefip veriö svona lengi í burtu? És^ hefi

ekki séð þig nema einu sinni sfðan að þú
komst aftnr eins og einn sem risinn vœri

upp fpá dauðum. Það var llka kraftaverk«

að |>ú skyldir geta umflúið dauðann. Það
hefír verið hin alvalda forsjön, sem hefir

hlýft þér, til pess að þú gætir framkvœmt
öll þín góðverk".

„Ég trúi því að forsjónin hafi haft

hönd 1 bagga með mér", svaraði Sharpe, „en
við skulum ekki tala um það núna. Ég
kom til |>ess að tala um alt annað. Fyrst

ætla ég að svara spumingu þinni. Ég hefi

ekkí getað heimsðtt pig, af pvi ég var svo

vant við látiun að binda enda á viðskifti

Miss Blake og Mr. Meltons. Og býst ég
við að þú álftir |>að nögu góða ástœðu".

„Það var engin ástœða betri", svaraði

Hugh ánœgjulega. „Er p&ð nfi alvag bú-
iö«.

„Það er alt búið, og vel búið", svaráði

lögregluþjónninn. „Miss Blake er búin
að taka við ðUu að undanteknum fímm per

oent. Hún hefír tekið við níutfu og fímm
þösundum, en hann fer með fímm þúsund.

Henni voru fengin 011 áriðanni skjðl tög.

lega útbúin. Sfðan tök ég þau skjðl, sem
hefðu orðið tii þess að sanna sekt hans, ef

Íll
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hann hef«i ekki viljað vera eaimgjani, og
brendi I>au, svo hann b4, og spnrði hani
hvort hann vœri nú ánœ«ður. „Ég er það"
svaraði hann og gekk svo bnrt með niður-
beygthöfuð. Éggatekki annaö enhálf.
kent fbrjösti um hann".

„Honum var sýnd meiri miskunn en
- hann átti skiHð", sagði Hugh. „Samt

byzt óg við að það hafi farið bezt eins og
Það fór, að gera engan m&larekstur út af
Því fyrst hægt var að hafa það öðruvfsi,
Alice hefir breytt réttilega",

„Égtald pað líka", svaraði Sharpe,
„en samt vijr Melton, eða réttarasagt Graflf
fyrirtaks þorpari

. Ég skildi eftir einn
félagsbróður minn, hjá honum á meðan ég
8<5tti lögmanninn til að gera upp reikning-
ana, og bauð hann honum fimmtfu Þúsund
ddkra, ef hann vildi opna fyrir sig dym-
ar svo h^H gœti strokið. Það hefðu ekki
aUir neitað þvf boði. En ég í>ekti mann-
mn veí og vissi að mér var óhætt að skilja
hann eftir; annars hefði ég ekki gert það".

„Heldur pú að Melton verði f borg-
inni?" spurði Hugh.

„Engin hætta & |>vf", svaraði Sharpe.
„Eénn er of mikill stóri>okki til þess.
Hann fer eitthvað þangað, sem hann er <S-
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þektur, og reynir méé- einhverjam brKgð.

um að græða meiri auð á Þetaam fimm

þúsnndum. En svo skulum við ekki hagaa

um hann framar' Svo er ná þeaai ríka

Miss Blake. HAn þarf að hafa einhvem

iil að 8J& um eignir sfnar'S

„^ hélt að Iðgmaðurinn munJi gera

það''. sagði Hugh.
„Brtu það flón að haldaað ég hafi ekki

fléð um að peningum hennar vœrí komið í

f>aðhorf, sem gagnlegast vœrí og henni

arðmest. Þú skilur mig ekki, drengur

minn. Eignir hennar eru f góðu lagi nö,

en ðg horfí fram & veginn. Lögmenn duga

ekki að ðUu leyti. Eg skal s^a þör hvað

ég &lft. Stúlkan ætti að giftast góðum,

hugrökkum og samvizkusömum manni, er

elskaði hana og hugsaði um velferð henn-

ar og gsBti séð um eignir hennar, til dnmis

annan eins mann og þig'^

Hugh Hourton hrökk við og kafroðn-

aði, en svo sm&fðlnaði hann og var orðina

n&fölur þegar hann sagði f östyrkum móm.
„Mr. Sharpe. Það gœti aldrei orðið.

Það er satt að ég gerði mér {>œr vonir einu

sinui, þó að mér fíndist að ég aldrei vÍBrí

henni samboðinn, og það á meðan hún var

vefkastúlka. £n n6, par sem hún er orð-

'•í
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miUiokkar, sem aldrei verðnr yfirBtiiriö;
aldrei, aldreil"

Og Þessi ungi, sterki og kjarkmikli
ma«ur byrprði andlitiö meö höndunum off
giét eins og bam. ^

„Geröu ekki þetta, Hugh", gagöi vin-
nr hans, sem fann mikið til þess að sjáh^ í IteBBu ástandi. „Ég segi þér alveg
8att,l)aðrietiitframúrl)e88u. Þú verður
eiginmaður Alíce Blake, eða Izzy Sharpe
er ekki með öUu viti, og ditti veretu óvin-um hans ekki f hug að segja þ&ð".

_
.'^6 ert göðgjam, viuur minn", sagði

^agh og reyndi aö brosa, en þú talar um
f>að sem getur ekki orðið. Líttu nú bara
A mismuninn á okkur. Hún er a£ gööum
ættum og auk þess störrfk, en ég er bara
flækingur, fæddur af óupplýstum, lágt
stendsndi foreldrum. Eins og óg sagði
Man,hefirméraldreigetaðfundi8t að óg
Tera jafningi hennar í mannröðinni oghefir
auðurinn sett hana 8vo langt fyrir ofan
mig, að htin er mér eins fjarlœg og 8tjörn-
iimar, sem ég get að eins horft 4, en get
ekli náð". *^

"Bull og vitleysal" sagði lögregiu-
pjónBinn óstiUilega; "eegðu mér eitt,
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Huffh Honrton, hefir |>ú skapað þÍR

Sfðan beið hann eftir að Hugh svaraði,

en þegar hann gerði þ&d ekki, hélt Sharp
áfram og sagði : '«Ef við gœtum ráðið œttum
og foreldrum okkar, t>á vœru alllr koiAmg-
ar og keisarar og alt þess háttar, en fyrst
Yið höfum ekkert um það að segja, og því
er ráðiö af œöri veru, sem veit hvað er
manni fyrir beztu, há œttum við að vera
Anœgðir með hvaða stöðu sem okkur hlotn.

astfllfimu. Við erum öll gerð úr sama
efni, að minsta kosti skrokkamir, og f>að

sem gerir gððan mann er upplagið—huge-
unarhátturinn. Alice Blake er fögur,

mentuð og f alla staði vœn stúlka, samt er
hún ekkert betri en þú. Og peningar
œttu ekki að gera neinn mismun. Ef þú
hefðir gifet henni |>egar hún var fátœk, og
svo hefði hún fengið þennan auð, hefðir

pú |>á skilið við hana fyrir |>að? auðvitað^

ekki. Þú œttir að vera alveg eins reiðubú-
inn að giftast henni nú, eins og á meðan
hán var vinnustúlka. Það er bara skömm
að þvf að ungur maður eins og |>ú skulir

gera svo Iftið úr ajálfum þér. Ég man eft-

ir þér sfðan pú varst lítill drengur, og mátt^
ir til að ganga um gOtumar og biðj»
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^utta fyrir gBmlan drykkjinvola, Mm
kallaðist íaAir l>inn, þú vartt góöur dreng.
«»K og þö ert gííönr diengmr nú; og þú
kefir altaf verið góðnr drengar; og i>6 eH
eamboðinn hvaða •túlkn tem wmn í land-
ininu Wm allir em jafnir. Það er ðmögu-
legtaöiegja h?að maðnrinn getnr orðiöWw en hann deyr. 8á sem er flvkingur
1 dag getur verið orðinn forseti Bandarfkj,
anna að 50 imm hér frá, og svona gengnr
Þeð. Anðnrinn og tignin koma )>egar
mÍDat varir. Þó mátt til að giftaet Alice
Blake, það er að segja ef hún viU þig, og
ég held að hún vilji þig, {,vf okkar á miUi
held ég að henni hafi ekki þótt neitt v»nt.
um þennan fyririitlega þor[>ara, sem œtlaði
að eyðileggja hana. Hún hefir haldið það
I svipinn. Hún var svo ung og örevnd og
hefir gengist fyrir fagurgala og'mikil-
mensku hans, hann hefir líka kunnað aö
aynast fyrir henni. Ég er víbb um að hún
hefir n^estu öbeit á honum nú. og þakkar
guði á hverju kvöldi fyn- að hafa frelsast
frá honum, og þeim hrœðilegu forlögum
aem biðu hennar^\

"Mér þykir veftnt um að þú skulir hafe
Bvona gott álit 6 mér, það er œfinlega gott
»ð vita af því aö þeim sem manni er vel
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Tid álíti mann gððRii. En hvernig sem
takd er um fyhr mér get ég ekki annað en
TeriÖ leiður t>egar ég hugsa til fyrri Ara

minna . Bletturinn loðir við mig og ver0«

ur ekki afmádur. f>ií ert Agœtur mann-
þekkjari, og sú nidurstaða sem |>ú hefír

komist að viflvíkjandi Miss Blake eru al-

eg röttar. H6n hatar minningu þeet

manns sem gerði henni svo rangt til; það
hefír Margrét fóstra hennar sagt mér. En
p6 Frank Melton hefði ekki komið á milli

okkar, og ég hefði fulla Astœðu til þess uð
halda að hún elskaði mig, þá gœti ég ekki

beðið hana að giftast mér af pví að hún er

nú rlk. Þú kallar petta Kalið og óráðlegt.

Það getur skeð að þú aért réttur, en ég get

ekki að minu upplagi gert. Svo er það
ekki liklegt að ég þurii & því að halda að
brjóta á móti því; svo við ættum ekki að

eyða tfma til að tala um gað".

"J«ja þá",' sagði Shorp, hálf reiðug-

lega, "pá skal ég vita hvort ég get ekki

fundið eiiihvem annan sem viU giftast

henni, vittu til".

"Sú leit verður ekki örðug". svaraði

Hngh, "Mér þ»tti gaman að sjá þann
mann sem viMi ekki giftast Alice Blake.

I>að vœri skrítinn maður".

:ií
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Kallarj>ú sjálfan pig ekki mann?"
spuröi lögregluþjónninn, með mikiUi
nnamn

^

"Auðvitaö er ég maður", sogði Hugh,
'en ég átti við hennar jafningja".

"Það er ömögulegt að sansa þig núna*'
Ba«ði Sharp, "skap mitt er farið að stima'
Þú ert fuUboðinn hvaða stulku sem er rík
eðaekki. En það er ekki til neine 'fyrir
mig að segja meír við þig núna, þú ert
svoddan þrákálfar, ég yrði bara reiður.
Bvo ætla óg að lofa I>ér að vera 1 friði en
^ segi þér satt, í>ú skalt giftast Alice
Blake, ef h6n viU þig, hvort sem f>ér Ifkar
þaðeða ekki, mundu það".

Síðan fór Israel Sharp út frá Hugh
og skelti hurðinni reiðuglega.

Lögregluþjónninn gekk nú á stað til
herbergja sinna og tautaði óánœgjulega
iðsjálfan/8ig,þegar alt í einu ferð hans
var stöðvuð af hálfvitenum Rat, sem haföi
vfst beðið hans, í>vf hann náði f handlear
hans og sagði:

^
„J>ú varst lengi f>ama inni, Mr. Sarpe.

Bg var farinn að hugsa að þú vrðir þar fa^ nött. Mér var ferið að leiðast og Nip

„En hvemlg vissir f>ú að ég varþaniA
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iirni?** sagöi Sharpe og klappaöi á kollinu

& drengnum.

„Ég s& t>ig fara inn", svaraöi drengur-

inu, „og ég hefl beöiö eftir I>ví aö pú kœm-

ir út. Eg vil aö þú komir meö mér"

.

„Og hvert & ég að fara meö f^ér?*'

spurði Sharpe alveg hissa..

„Húsmóðirin viU finna í>ig", sagfli

drengurinn, „Hún segir að I>ú sért vinur

Hugh Hourtons, og t>ví þarf hún að tala

við þig—tala við J>ig áður en hún deyi"'

„Er hún veik?' spurði Sharpe, sem

fann strax til hluttekningar sinnar þegar

hann heyrði nafn Hughs

.

„Ég b^st við því", sagði Rat. ,.Ég

veitekki hvað veikurþyðir. En hún erí

rúminu og talar um að deyja. Eg hefi

aldrei verið veikur og ekki Nip heldur, og

við tölum aldrei um að deyja. Mig hefir

samt oft langað upp með vindinum þang-

aö sem ég heyri oft raddir koma til mfn.

En kondu strax. Húsmóðurin sagði mör

að vera fljótum og ég vil gera það sem hún

segir mér, þvf hún er svo g<5ð við mig og

Nip. Viðskulum nö flýta okkur. Flyttu

þór! Ég sé eftir að hafa ekki hringt dyra-
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Endahk þorparanna.

toni. Annaí gnfostip var a6 ein, fiS^mflur á eftir Þn.n vo« i

fiafði venð skipað að kynda duglega o^hafe upp allar |>ann gufukraft sfm^L?

drrn<;;l^°
öhræddur að kynda", sarfi^^^nnn ,egar hann s. hitt' sk^

» »^tt og «tti aí tola nokk^á^' ^
„Eg beld a« ég sé búinn að ætja á all-

«. JÞann kraít, .e» h^ttulanst ir" 1

^^t |.^f<dir «e.«, og ef f.«a Wir
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en láta Sam. GrayeoQ komist fran^ hjé
ctíaa á sfnam dupBnefli! Kyntu. Ea
heS ábyrg«ina/.

„Jœja, herra", sagðí élaretjórinn.
„Það akal gert sem þú skipar, því mér
Btendar á sama. Ég é hvoriii konu né
börn til («88 aö gráta mig. Ogþaðer
eoginn lifendi manneekja til sem er ekki
sama hvaö um mig veröur. Svo er ég bá-
inn aö skpmta mér vel með alðasta mánaö-
ariwupinu, og maður hefir ekkert aö gera 1

iMÍminum, ef hani er peningalaus. Svo
við skulum láta skipið fljúga". ökipstjöri
sagöi svo kyndaranum að láta nokkur feit
svfnslœri í eldinn.

Skipið öslaði áfram. i>Bð brakaði og
brest f hverjn tré eftir pví sem gufan varð
meiri. En vólarstjórinn horföi með djöf-
ullegu brosi 4 gufumœlirinn. Farþegar
viesu ekkert um að það vœri kaKJeiglfng,
ogvoru flestir háttaðir, án þess að hafa
nokkum grun um að hætta vœri á ferðum.

En í stórsal skipsins sAtu margir
inenn, sem voruað spila um peninf?a, og
visBu þeir ekki um neitt sem gerðist kring-
ranþá. Voru ]>eir flestir Mfðir spilamenn,
sem feröast höfðu á skipum eg eimlestum
til að féfletta pk sem ftsir voru að spála vi»

f 1 ''T.:iif : * 1
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f>A ofj^ vöroðnst ekki brögö l)eirra. Á meö-
«1 Þessara manna sátn eátn tveir, sem lesar-
inn hefir dálítil kynni af. Þessir menn
vom þeir Mr. Melton og Frank sonnr
hans, Þeir höfðii báðir setið við sama
borðiö nokkra klukkutfma, án l^ess að
Þekkja hvor annan. Það var heldur ekki
að furöa, I>vl þeir yomUðirí dularklœð-
um og höfðu ekki heldur spilað saman.

Þeir vom báðir að tapa óðum, því J)eir
voru ekki eins œfðir og brögðóttir, eins og
hinir spilamennimir. Það leiö heldur
ekki á löngu þar til að Frank stóð upp frá
borðinu peningalaus. Hann var^ í iUu
skapi út af tapi sfnu.

Það hafði maður staðið ábak við stól
eldra Meltons og gætt vandlega að spila-
menskunni, og beigði hann sig nú ofan að
Melton og hvfslaðí f eyra hans:

„Lan Graff
! á að gizka eftir stærðinni

ftpeninga hrúgu þmni muntu ekki eiga
eftirnemaeitt{)úsund doUara, og ef þú
vilt hafa tfu púsund npp úr I>essu eina, í>á
kondu með mér og skal és segja pér
hvemig það getur gerst. Eg hefi ekki
gleymt mínum gömlu brögðum. Þú veizt
að ég var ágœtur f þeim á fyrri dögum".

Melton hrökk við þegar hann heyrði
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m&lróminn, og pegar hann leit upp, þekti
hann manninn strax.

„Jack Ruel I" sagði hann og stóð upp
„Mt'r datt ekki í hug aÖ sjá þig hér".

„Mér datt heldur ekki f hug að sj&
í>ig", svaraði Ruel, þvf petta var hann,
„en ég er hér, og kondu n6 með mór upp
& þilfar, og þar skal ég segja þér hver mfn
uppástunga er. Við getum b&ðir haft gott
af pvf*-. Þeir gengu svo báðir upp á þil-
far og tók Ruel f>&aftur til máls:

„Len. Grafif, eða Melton, hvort sem
f>ér Ifkar. Fyrir m«rgum árum ferðuðums
við saman. Eg æthi ekki að telja upp alt.

sem hefir komið fyrir slðan. Það er nóg
að segja, að fú sveikst mig og ég hefndi
mfu aftur. Ég b/st ekki við að við höfum
haft eða munum hafa mikla ást hvor til

annars, en óvinir geta oft unnið saman, ef
það er báðum f hag. Ég hefi tapað hverju
centi, sem ég lagði á stað með frá New
York; ekki samt með spilamensku; ég er
of vel að mér í í>eirri list. Það var brotist
í kistu mína í veitingahúsi því sem ég hélt
til f á meðan ég dvaldi í New Orleans. Þú
átt þösund dollara eftir, og ef þú færð mér
f>á, skal ég fara að spilaborðinu og marg-
falda þá, ef mór tekst það ekki, máttu
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•kjóta mig. En e£ ég græði, þá skulum
við fara afBÍðis é eftir og skifta jafnt. Og
8VO sknltim við ferðast eamaiL^ ef þér Ifkar,
eða fara sinn 1 hvora áttina; f>ú mltt rftða

I>ví, að minsta kosti höfum við þá eitthvað
til f>e8s að byrja með aftur; hvað segir þú
um þetta?"

„Ég tek f>e88u", sagði sramli maðurinn
Anœgjulega. Stórmenska hans varnú öll
farin, hu^r hans var allur við að n& f pen^
inga. „Ég tek þessu boði, Jack Rowland.
Við skulum grafa það liöna og vera vinir.

0, aöviðgœtum n&ð fpeninga! Það er
8VO hrœðilegt að vera f&tœkur. Það eyði -

leggur mig!"

„Það er hrœðilegt", svaraði Ruel.
„Meí^peningumgeturmaðurgert alt, &n
f>eirra ekkert. Ef ég hefi peninga, hefi ég
mikið aðdráttarafl og ég s^ ekki iieina fyr-
irstöðu fyrir okkur að verða ríka aftur, ef
við bara höldum okkor við hvem annan.
Eg hefi það leyndarmál, sem þessir spila-
menn vita ekki um, sem hjálpar mér til að
hafaaf þeim alla peningana og annara
þeirra Ifkum, sem við kunnum að mæta.
í>að væri samt betra að geta varið sig, ef
þ^ skyldi grana bragð mitt, og^eir réðust
& mig. % pori Á möti |>eim, ef ég ehfi
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hjálp ogég þekki hngrekki þitt. Hefir þú
vopn?"

„Bg hefi tvœr skammbyssur, bádar
hlaðnar og áreiðanlegt hvert skot", var
svarið.

„ViÖ sknlum |>á flýta okkur, þvl tím-
inn llður", sagði Ruel. En rttt I |>vl að
þeirœtiuðu ofan aftur, kom maður út úr
dimmu skoti fyrir afan þá og sagði:

„Fyrst það er siður að nfja upp kunn-
ingsskap, |>á mœtti ykkur standa & sama
pö einn bœttist við. Ég er fús á að fá fyr-

irgefningu og vera tekin 1 félagið. Ég hell

tv f r göðar skammbyssur".
„Nú er ég alveghissa", sagðiRuei.

„Hérerþé kominn Frank Melton". Nú
skein tunglsljósið á þá. „Égsá hann &ðan
við borðið, en þekti hann ekki í þessum
búningi hans, þ<5 ég pekti föður hans.
Frark, pú ert einmitt pilturinn, sem okkur
kemnr t ei að sé með".

„Auðvitað", svaraði þessi ungi maður.

íJEg var rétt að hugsa um að fleygja mér í

&na. En ef nokkur peninga von er, þá
kœri ég mig ekki um að verða fœða fisk-

anna svo bráðlega".

„0, Frank!" sagði gamli maðurinn

i 't

' a

- li



340 Alice Blake

sorsrlega- „Uvernig ^aztu verið svo sam-
vizknlaui að yfirgefa mig?-'

„Til hvers <rar m<^T að vera lengur í

borginni. Ég vissi að f>ú mundir tapa pen
ingnnum, og <»g gat ekki orðið hvomgum

- okkar til gagns, þóégvœrikyr. Ogsvo
varð ég að losast 7ið konuna".

,Ó, Frank! Ef pú hefðir farið eftir
mfnum ráðum og gifst Alice Blake, þ* hefð
ir f>ú átt bæði rfka og fallega konu'-, sagði
gamli Melton og andvarpaði þungt.

„Hvað ert þfi a« segja, faðir minn?"
spurði Frank bistur. „Hvað áttu við?"

„Eg á við það að allur auðurinn, sem
ég hafði, f(5r til hennar. Hún átti það alt
með réttu, en égekki", sagði gamli maður-
inn.

,.En því gazt þú ekki sagt niér það?"

„Ég gat f>ftð ekki. Mig langaði til

þess, en var of mikiU störbokki til þess að
geta sagt f>að".

„Óbænir fylgi þfnum hroka. Það hef-
ir eyðilagt framtfð mfna".

„Ekki alveg, Frank", sagði Ruel. „Við
verðum rikir aftur, ef við höngum saman.
8vo f>ér er bezt að hætta að syrgja og fíir.

ast út af því sem ekki verður aðgert. En.
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honuin |>á er dáin", gagði lögreghiþjónn-

inn. .,Hön sendi eftir mör á þriðjudaginn
var, og f>egar hún var búin að stgja mér
um áríðandi málefni, andaðist hön. En
pað sem mest er í variö, er pað, aö ég fœrl

þér þœr fréttir, að pt ert ríkur. og að mínu
áliti er það málefni mest ftríðandi fyrir þig

pó að í>ú kanske haldir annað þegr.r «^g hefi

sagt þér alt**.

„Þú talar mj()g óskiljanlega, vinur",

sagði Hugh hissa. „Ef þú ert með »llu

viti og hefir komist að einhverju sem mér
ber að vita, p& segðu mér það strax. Ég
þoli ekki neina óvissu núna".

„Ég er nú að þvl", svaraði líJgreglu-

þjónninn. ,,Mér er eins ant um að segja

þér eins og þár að heyra það. En það er

alt svo undarlegt að p&ð er nœrri óskiljan-

leg . En áður en ég byrja, get ég sagt
þér það. að ég hefi sönnun fyrir þvf sem ég
œtla að segja þér. Skaltu. þi sannfærast
um að ég er með öUu viti, og bft þig undir
að trúa öUu þvl sem ég ætla að segja þér.

Heldurðu að pt getir þaðV"
„Eg get |>að\ svaraði Hugh hastur,

sem var nú sannfærður um'að Sharpehefði
uppgötvað eitthvað merkilegt sér viðvíkj-

andi. ,,Ég veit, Mr. Sharpe, að þú ert vin

I t J
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wminn.og881)ér dettar ekki í huK a8gefa mér falskar vonir. Haltu hvf áLm
a« heyia þa« alt".

„Þa« er ekki langrar stundar verk að
-««« Þa«alt, ÞvfégerekkimaSður
n>«»»r

,
«««i lOgregluWönninn, .,^^,1<«-««. 1«« eine akilmerkilega ^g ««' e,

^ne JT?;'
'"* «*"' Í«^ngfnnTtm

btone gerði Mur en hann d<S, Þa« v», ,Z
^taIa«.U„iki«oghI««in;or„lr;S;

blO«Ír" ^'•«''- "^ '- Þa« alt t

^n tJaj. u™ fy„t^ bara h;1,

..Ég man þaa vel", P^fli Hugh me«
*kafa, „M{,a« hafDi „„ :,rieg ^hrff 4XÞegBT ég las Þa«, og ÞaS hefir pm 4hrif1mig enn Þ&, pó ég ski^ji ekki í Þvf"

ol <i^^^
**" *' ""«'" '"'*«'•> »v«ra«i Isra

J>8ö t/nda bam!"
..Miskunnsami drottiun!' hrópaiiHugh og stukk t. fætur og etoblfndi 4 vin
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•inn. ,,Et þetta virkileiki, eða er |>að að

einB dranmur?''

„Þú heiir aldrei verið betur vakandi

en nti\, sagði Sharpe, „og aldrei hlýtt 4

•annari frásögu".

„Hvaða sannanir hefír þd fyrir þessu,

Mr Sharpe? Segðu mér pœr strax, áður

en ég missi vitið af þessari efablöndnu á-

nœgjn", sagði Hagh. og greip um hand-

]^(g vinar sins og starði í augu hans, eins

og hanu vildi lesa út úr þeim fullvissuna,

„Vertu rölegnr, drengur minn. Vertu

ekki svona bráðlátur. Vertu stiltnr, ha,

ha ha! Ilafði ég ekki göða &staððu til að

hlœKÍa áðan?'*

„Mr. Bbarpe, haltu &frani!'' sagði

Hugh biðjandi. „E^ hefí euga þolinmæði

núna. £g get varla hlustað & |>ig!''

„Jœja", sagði ShariJe, og hœtti að

hlœgja. „Eg hefí nógar san.ianir. Það er

þá fyrst að Mrs Stone þekti pig & fæðingar

merki, sem þú hefír, dagiiin sem þú bjarg-

aðir drengnum, sem þér þ& datt víst ekkí í

hug að væri hróðir þinn. Hán var þá
sannfærð um hver þú varst, en samt vildi

hún verða enn vissari, og kom til mín af

því hön vissi að ég var par kunnugur. og
spurði mig um ætt þína og uppruna Alt
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Ill
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^-M-.pil.ri hetti ,o»i8 mJ S? tií

SliU^, :„,'• T™'°e«'n. Ofch«f«i

maöur lie„„«r hatói .agt áflar. Svo í^kh*n „,ér 8kj«l, Bam vZ vi«v kia„di fa'teignum. æm faíir þi„„ „ti inZ i

dw«rþ:,rrv^r:t;r^'ir"
J^nf.nndirogtakac.iaJf'he^^i:;/,':^,"
Þett. vœn eannieiki. ,em hú„ hef«^a«t
81«a„ddhan,ogerl,ettanúmisaga„5'-

íyr8tf»ú kyntist m^r sem götustrák il
pessatíma?"

S^iusiraK, til

„Með f>vf að nefna hað ekfeí" oo ^-
'«í^l«lHín„inn. „Ég^efl 'kki^
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hngsaAu nú heldnr nm |>að sem fyrir ligg-
nr",

„RáBIegging þln er g<5B. Jack Rnel'%
sagöi Frank, og skein staðfastnr ásetning-
ingur úr augum hans. „Við gknlum reyna
að n& í auft. Og ef ég verö nokkumtfma
ríkur, skal óg léta hana sj& eftir þeim degi,
sem hún fyrirleit mig. Aliee Blake getnr
enn orðíð konan mln*".

Slðari fóru þeir ofnn í salinn. og Ruel
settist við spilaborðiP, en f^lagar hans
stöðu og horföu i.

Það breyttist fljrttlega til við spilaborð
ið þegar Ruel var seztnr og farinn að spila.
Hinir fóru óðnm að tapa, en hann að
grœða.og hvernig sem þeir reyndu uð hafa
bríígð 1 frammi 0^/ svíkja, |>á tCJpuðu |>eir

samt, þar til þeir vom allir orðnir pen-
ingalansir.

Þeir voru allir sannfí^rði, am að Rnel
hefði haft raní^^t við í t,pilini-, en með allri

sinni slægð og ai^gatni gttu peir pó ekki
staðið hann að } vf, og gátu pess vegna
ekki farið í illt v ð hann út af þvf.

Einn þet^-ara inanna, sem leit út fyrir
að vera fyrirliði hinna. írekk til Rnels og
sagði: „Þú ókunrmgi maður, hefir haft
betur f kveld, en vi \ en ég mun geta jafn-

I
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að það vi« þiif þ<5 seinna verði. Ér á nokk
ur I>Ú8und enn þá, sem ég ^et náð til þeg-
*r við lendum saman nœst, og þá verður
þú að halda þessu spUi áfram annaðkveld
eða e£ pú vilt það ekki, er annar leikur,'
sem við verðum að þreyta" Um leið og
hann sagði þetta, benti hann á hnlfskaft,
sem stöð upp úr vasa hans.

"Eg skil f>ig" sagöi Ruel, kœruleisis-
lega, „og skal ger* hvort sem þú vilt Ég
get sast f>ér hreinskihiislega að ég vil
heldur taka peningum f>ínum enn að taka
llt þitt, því peningar eru mikils virði til
mín, en lif þitt er mér einkis virði."

Enn ef þú skyldir hvorugt fá, sagði
maðurinn ösvífnislega.

„Eg verð þá að gera mig ánœgðan með
það," svaraði Ruel, stillilega;

Við skuhim þá sjá til, hvað verða vill
anuað kvöld, Sagði hmn, og stóð upp og
gekk burt með fölögum sínum.

Lftilli stundu sfðar sat Ruel og félag-
ar hans, f bezta næði við að telja ágöðann,

^
„Tfu þúsund doUars!" sagði Ruel þeg-

ar þeir höfðu lokið við að telja. Hvemig
líkar þér það Mr Melton? hef ég ekki gert
það sem óg lofaði?"

„Þú hefir gert það' svaraði hinn, og
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tindruðn augu hans af áíjrimcl þeí<ar hann
horfði á guU hráguna.

Og þetta er bara byrjun, ef lukkan
verður með mér, sagði Ruel, og ég er viss-
um að lukkan verður með mér, |>á verðum
við búnir að hafa upp hundrað I>Ú8und
4Öur en eitt ár er liðið.

„Ef þaö verður eins og þú segii^"
sagði Frank sem róði sér varla fyrir gleði,
„Þá gœti ég fallið á kné og til beðið þigl"'
Ekki beinlínis fyrir þá ánœgju og skemtun
sew peningar geta veitt mér, heldur fyrir
þ& hefnd sem ég get komið til leiðar á
peirri sem hefur forsmáð mig!"

„Skelfingar hiistingur er & skipinu!"
sagði eldri Melton |>að brunar eftir ánni.

„Þeir eru Ifkast til að keppa við annað
skip sagði Ruel kœruleysislega, enn mér er
sama um það, við skulum fara í drykkju-
stoíuna og fá okkur staup uppá f^essa góðu
lukkuog frammtíðar vonir." Síðan lét

Ruel peningana ofan í kistu og lœsti henni
svo mjí5g vandlega og hurðinni líka, síðan
föru þeir í drykkju stofuna og Ruel lét
kaupa o^ op^fL vfn flíískur.

„Eg drekk til framtíðar velfeiðar",
sagði hann, u u leið og þiíir allir tóku upp
glu^in.

V
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„Og k«rar hefndir!" bœtti Frank viðum leið og þeir klin,fdn glösnm. „Alice
Blake verður enn" Hann lauk aídrei
setnmgunni, {>vf f þessu kom eins 0«
Þromugnyr og skipið liftist í háa loft, oe á
næsta aognabliki lá það f þúsund stikkumum ána, það heirðist vein og óp frá fleiri
hwidrað manns, meiddum og óttasleignum
aern^ voru að reyna að bjarga Iffi sfnu áemhyem hátt, mar«ir höfðu déið strax og
sokkið til botns, enn margir sam ekki voru
inikið meiddir gátu bjargað sér með þvf
aíUomast að stikkjum örskipinu og hanga
t þem,og þeir sem ómeiddir voru og syndir
lögðu á sund til lands. Meltons feðgar
voru teJdir & meðal þeirra dauðu, þvf það
sást aldrei neitt meira af peim. Og kom
þar framm að þeir vondu vinna ekki œtíð
Bigur,

Lí^luþjónn^nn gjörir Hugh Hyssa.
Hugh Horton sat f litla herberginu

sfnu og var nú í mjög ergilegu skapi, og
þungum þaunkum. Þvf Margrét gamla
hafði sagt honum að Alice Blake elskaöi
hann. Og hugsaði aldrei til Franks Melton
nema með mestu óánægju, yfir því að hafa
venö blmduð svona af honum, þvf nú
hataði og fyrirleit hún hann.
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Að þessari niðurstöðn komst ^lice
Blake, eftir að hún hafði rekið Frank frá
augnm sfnum, og fór að hugsa alvarlega
um það sem liðið var, hún skyldi ekkert
t sjálfri sér að hafa ekki komi-t aðfalsi og
ödrenglindi Franks. Og nú fann hún fyrst
hvaö Hugh var sjálfs afneytandi staftfastur
og réttvfs, og svo umfram alt hvað hreina
og innilega ást hann hafði borið til hennar;
nm leið og hún hugsaði um alt þettað
sannfœrðist hún um það að hóu hefði
elskað Hugh og engann annan. Og sá
hún nú mikið eftir að hafa meitt tilfinn-
ingar hans og fðður sfns, með því að neita
að verða konan hans, og f sor«f sinni út
af (5llu þessu sagði hún Margréti fóstru
sinni leyndarm&I sitt, og datt ekki í hug
að maðurinn sem hún elskaði mundi fá
nokkra vitneskju um það.

Eun Margréti gömlu sem var svo ant
um að þau nasðu saman, af pví að hún
var viss um að Alice feingi trúann og góð-
ann mann ef hún giftist Hugh. Og gvo
af pví að fOður stúlkunar hafði verið svo
ant um það, tók hún fyrsta tækf^ri sani
gafst, til þess að Uta Hugh vita hugarfar
stúlkunnar því hún var viss um að ef hann
vÍBSi [)að, mundi hann ekki láta bíða að
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bHjaAhce. Hön J»kti ekki upplag besw
«nga mann., og hvemigBem hún reyndia»
Bína honom fram á að hann »tti a8 bi«ia
atalknnnar, var Þa8 ekki til nein., hann

henm h«nd sfna og hjarta » me8aTn hiun
tyrftí aa vmna daglega til þess afl geta
dreigiS framm sitt eigiS Iff, en vij nfnenni svona rfkri.

^
Or eins og &ður var sagt, sat hann nö

í herbergi gfau óánægður með stöðu sfna

í!ífí^ í^^ aðhugsaumpettað ieíngi
Þvf það var baríð að dyrum hans, og þegar

andlitiö & lögregluþjöninum.
„Syo í>ú ert enn ekki í góöu skapi Mr

Hngh.iÉgséaðDúert enn að erga Dig

nm ShÍ'""Í
«rðugleikum, og gerir 8J4lfnm þérlfflð ervitt, án nokkura orsaka"

Þessu ruddi hann úr sér um leið ognann settist. ^

„Vinur minn!". svaraði Hngh. Ég
vildiað örðugleikar mfnir væru bara 1
mynduntómogekkiannað. Og ég vildi
g^faþessamikluveröld, ef .g ætti\ana
til Þess að geta gifst Alice Blake, |>vf h6ner mér kærari en alt annað. An hennar er
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lífmittþtingbœrtogeinskis viröi. Þó a*
ég hefði aUan l>ann anð og upphefð sememum manni gœti hlotnast",

Elna svarið sem Hughfekk upp á
Þetta var skelUhlátur. Vinur hans hlö
Þar til t4rín runnu ofan eftir kinnum
hans. Þetta entist svo lengi að Hugh •

sagði nokkuð ópolínmóðlega:
„Þú hefir ekki verið vanur að gera sys

að raunum mfnum, Mr |8harpe, ogefég
vœn ekki viss um vináttu þína, gœti eg
ekki annað en reiöst f>ér nú".

Mr. Sharp hætti ekki að hlœgja við
petta, en hélt áfram göða stund enn þá
Sfðan þurkaði hann tárin úr augunum og
sagði: *

„Hugsaðu ekkert um það, Hugh en
svaraðu einni spurningu minni. Ef' þú

*

vænr rfknr maður, mundir þú þá giftast
Ahce Blake?*

„I'etta finst mt^r heimskuleg sp m-
mg'S svaraði Hugh dauflega, „því f>að er
ekki líklegt að ég verði nokkuni tíma rík-
ur við iðn mína, en ég skal samt svara
spumingu þinni. Ef ég væri eins ríkur og
h6n, og hún vildi mig, mundi hvergi finn-
ast ánœgðari maður í heiminum".

„Búðu I>ig þá undir að verða énægð-
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r.i-:

nr",Bvaraði Sharpe,„því auður þinn er
meiri en Alice Blake, og hún giftist þér ef
þúbiðnr hennar".

Og aftur fór hann að hlœgja, Hugh til

hinnar meatu skapraunar og undrunar.
Honum gat ekki dottið í hug annað en að
vinur sinn vœri oröinn vitetola, því Hugh
vissi að öharpe var vinfastur og mjög
hjartagóður og hafði nœmar tilfinningar
og miklar og vildi heldur Ifða rangt sj&lfur
en að gera Öðrum örétt, Hugh gat ekki
skilið 1 þessu,

„Ég skil ekki 1 p>vl, Mr. Sharpe",
sagöi hann f>unglyndislega, „að þú gerir

I>að með vilja að sœra tilfinningar mfnar,
og bið óg pig að fyrirgefa mér, þó óg segi
í>ér að gleði þín á ekki við mig í f>etta

Binn".

„Að gleði eigi ekki við þig, er heimska
og vitleysa", sagði Sharpe. „Ég hefi g<5ða

góða ástœðu til þess að vera glaður og þú
líka. Manstu eftir að f>ú haflr bjargað
dreng hérna úr ánni hjá Fulton-ferjupall-
inum ?•'

„Ég man það vel", svaraði Hugh, sem
skildi ekki hvað hann meinti með spum-
ingunni.

„Jaeja. Gamla konan sem var með
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meira en hyerjum œrlegum manni ber að
gera undir sömu kringumstœðum, og
vildi ég ekki tapa þeirri ánœgju, er þetta
veitir mér fyriralla þá peninga, sem til eru
íborginni. Við skulum nú láta |>að alt
eigasig. Enhvaðumhana Alice Blake,
Viltu nú eiga hana?"

„Ef hún bara vill mig", sagði Hugh
ánœgjulega.

„Hún vill þig", svaraöi vinur ibans.

„Ég veit I>að, og þú veizt t>að Ifka, svo pú
þarft ekki að vera að neinum l&talátum.
En farðu strax til hennar og festu f>ér
hana áður en hún veit að þú ert ríkur, svo
hún geti ekki haft auð þinn til afsökuhar
fyrir að hún geti ekki gifst þér".

„0, mig hefir oft dreymt líkt þessu!"
tautaði Hugh ánægjulega. „En mér datt
aldrei í hugað þeirdraumar mundu ræt-
ast. Mér fanst að maðurinn, sem flutti

mig hingað, gætiekki 'verið faðir minn, og
þ& varég að vona áð ég fengi einhverntfma
að sjá þann rétta föður minn, Og aúm-
ixigja hálfvitinn er bróðir miun! Ó, hvað
ég skal reyna að vera honum göður ogláta
fara vel um hann hér eftir En nú verð ég
að fara og yfirgefa pig f bráðina. Ég verð
nú að finna Alice Blake ogheyra svör henn •

ar. Fyrirgefðu, vinur minn, að ég fer**.'
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„Pyrirgelá þór?«* aagði Hharpe göðUt-
lega. Eg held það, og e£ I>ú flýtir péi ekki
lA rek ég þig af stað".

„Vertu |>6 sœll, vinur minn, þar til ég
kem aftur'S sagði Hugh og hriati hönd
Tinaralna alúðlega

„Vertu sœll, drengur minn", var svar-
ið, „eghamingjan fýlgi þérl" SvoBkiidu
þdr.

XXXV. KAPITULI,
Hughhor upp hánorð sitt vi6 Alice Blake.

Hugh var ekki lengi á leiðinni heim
til Alice Blake, og þegarhann hringdi
dyrabjðUunni, kom gamla Margrét tildyr-
anna og heilsoði honum vingjamlega.
Siðan kallaði hún á Alice.

Það leið góður hálfur klukkutfmi áður
enhto kom f stofuna til hans, ogþegar
hann heilsaði henni, sá hann að hún hafði
veriðaðgráta. Þegar hún var sezt, fékk
hann sérsœti hjAhenni ogsagði sorglega:

„Eg sé að þú hefir verið að gráta, Al-
ice

. Hvað hefir aukið I)ér óánæ •u ?"

Stúlkan gegndi ekki, en tí . a komu
fjram í augu hennar.

„Ef það er nokkuð, sem ég gæti til að
hjtípa þór, þá lofaðu mér að gera það",
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sagði Hugh, „þyf «g vildi heldnr deyja en
að yita af þér ðánægðri",

Hún gat engu svarað honum, en grét

nú enn meira.

Hugh reyndi heldur ekki að hngga
hana. Hann yissi að það mundi ekki vera
til neins, og að hún mundi ekkigráta lengi

Syo hann sagði ekkert fyrri en að hún tót

að ná sér aftur, þá tðk hann í hOnd hennar
og sagði:

„Hlustaðu núá mig dálitla stnnd.

Það eru nú fimm ár sfðan ég kyntist tyni
föður þínum og I>ér. Þú yarst mjðg ung
þá, en samt yarð ég strax hrifinn af fegurð
þinni, og áður en ég yissi I>að sj&lfor, yar

ég farínn að elska |>ig heitt og innilega

með þeirri ást sem alðrei deyr, og ég hafði
von um að þú vœrir mér ekki mötfallin.

En svo kom sá ðláns tími að annar kom á

milli okkar og eitraði allar vonir mínar*

Og þá sagði ég þér frá ást minni, en
stilt og liðlega gafstu mér tíl kynna, að þú
gætir ekki tekið ást minni. Það hljdmaði
í eyrum mínum eins og dauðadömur. Það
vareins og dagsbirtan vœri alveg horfln.

En ég ásakaði þig ekki, því óg fann vel

mismuninn á stöðu okkar. Þ6 varst vel

mentuð og af g<$ðum œttum, en ég öment-

I si

« « ^ - '1
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aðnr j4m.iin«ur, a£ l4gum stigumrEn af
Því að faðir þmn rar svo góöur að vilja
'^ -*í^.""'* til DesB. var éTsvo vo^aÍw að halda að þú mundir ekki gera það
heldur, þö er ég svo djarfur að koma til þin
aftur. % segi þ^r f>að að eing, að ást mín
erntimein,enekkiminni en áður ogtomun aldrei geta elskað aðra konu enlig;
a^icelgetur í>ú elekaö mig, ótfginn 4atækann jAmsmið. Getur Þ6 orðið konan
ininr*

Alioe var nú hætt að gráta. Hún varB^t nAföl, hcgar htm rétti honum hönd
Bfna ogsagði;

„Kæri Hugh! Ég hefi verið mjög
heimsk og ranglát.að láta útvortis glit viUa
sjónir fyrir mér. Ég er viss um að ég hefi
aUrei elskað þennan vonda mann, og þaðsem hðið er finst mér vera eins og vondur
draumnr, sem eg vildi geta gleymt, en pað

i fl'Ii*?;'^'.
^ggetekkigleymtþvl. Þú

hefir beöið mig að verða konu Mna, oe ef
Þú getur tekið að hjarta þínu svo <5full.
komna og ósjálfstœöa konu eins og óg er
ÞAerégþfntU dauðans, og skal aldi^i'
gleyma að þakka himnp.föðumum fyrirIwmna frá þeim hræðilegu forlögum sem
biðu mín.
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N.
„Viltu virkilega taka öpoktnm um-

komulausam og fátœkum manni? Þú sem
ert 8VO fíigur, mentuU og rík".

,>ú ert mér ekki ökunnugur, elsku
Hugh! Eg hefi ekki verið svo blind að ejá
ekki BJ4lf afneitun plna og frábœra gOfug-
Ijmdi. Þaöer satt að ég veit ekkert um
œtt plna, en ég er hfest-ánœgð með þig
einsogþúert. Ég he6 nœgan auð handa
okkur bAðum og getum við farið héðan.
fwsemsvo margt ógeðfelt hefir komið
fyrir okkur bæði. ViÖ þurfum ekti að ótt
ast neitt í framtlðinni".

„Elskulega, gðfuglyndaAlice!" sagði
Hugh, um leið og hann faðmaði hana að
sér og pr^Bti á varir hennar fyrBta brenn-
heita ástarkossi sínum.

„Svo þú vilt giftast mér eiuB og er,

eða heldur eins og pti hefir mátt álíta mig.
Nei, Alice, ég gœti ekki þolað það. öá
maður sem þ6 giftist, verður að vera þér
Bamboðinn að œtt og efnum. Og hann
veröur það líka".

Síðan sagði Hugh Alice um uppruna
Binn og œtt, sem lesarinn veit uni.

Sí^nýh^fT^ ^éím
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XXXVI. KAPITULI.
Sat deyr,

HinuðQrerliðinn' síðan Alice Blake
gaf Hugh loforð sitt. Nú st<}ð hAn yið
sama altarið sem hún haíði séð Frank
Melton og Estelle Harcoart við, þegar að
líau voni gefin saman. Við hlið hennar
atóð Hngh Harcoart. Þaa voru ánngju.
leg brúðhjón. Þaö voru ekki margir boðs-
gestimir viö hjónavfgsluna, því brúðhjðn-
in áttu ekki marga vini, (en peirra fáu vin-
ir voru trúir vinir. Israel öharpe leiddi
fram br6ðurina.

Að 'brúðkaupinu loknu lögöu þau á
stað til Honduras, fœðingaritaðar Hughs,
pvl hann þurfti að sinna fasteignum sfn-
um þar. Þau höfðu Rat litla með sér, og
var hann mjög ánœgöur yfir þvf að eiga
Hngh fyrir bróður, þó hann gœti ekki skil-
ið hvemig á pvl stóð. Hann kallaði Hugh
altaf brððir og Alice systir.

Honum t>ótti gaman að vera á sjdn-
um, en Hugh varð alt af að gœta hans, bvo
hann félli ekki útbyröis, j>ví hann vildi alt
af vera að klifra upp 1 reiðann, eöa horfa
ofan í sjöinn og tala við ímyndaðar verur
sem hann jxJttist sjá þar.

Hugh lofaði guð þegar {^au lentn, að



Alice Blake. 8S»

hafa komið bróður sínum heilum á hóe tíl
•ttjaröar sinnar. En Rat litli komst li£-
andi a£ Bjóferðinni til þess aö deyja á »tt-
jörðu sinni. Hann £ör a« verða £ölur og
veMllegur frá þeim degi, sem pau stigu þar
á land, og var Hugh mjög sorgfullur út a£
í>ví. Haim hólt að loftslagið œtti ekki við
bróöur Binii, og ásetti sér pyi að fára til
New York fcins fljdtt opf sér vœri unt.

Guð r.cönr. en meiinimir þenkja, og
•tti Rat ad deyja A hiimi suðrœnu ættjörð
sinni, og kom nú fyrir atvik eitt, sem flýtti
fyrirhonum. Einhvem dag þegar hann
varaðleika si^r við rottuna 8Ína,8tíiik
hundur á hana og beit hana til Jauð«
Skömmu eftir ^að lagöist Rat alger^ ni í

rúmið, Hann talaði altaf um >T;,'/ ,;

sagði aö vindurinn vœri hœttur aö tni^ v' i

sig líka.

Loksins kom endirinn. Hugh og
Alice vom bœði hjá honum þegar hann
yaknaði af blundi og sagði • „Hugh bróð-
ir. % held að himnaríki, sem þú og Alice
systir mín hafið sagt mér frá, sé nálœgt,
þvf ég heyri söng og hljóðfœraslátt. Heyr-'
irþú f>að ekki, Hugh?"

„Nei, bróðir! Ég heyri það ekki. Þaö
hlýtur að vera vindurinn, sem þú heyrir
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„Nei, Hugh, ég þekki harc; ég só

líka óskOpfallega konu, sem breiðir faöm-

inn á möti mér, og vindurinn segir aö |>að

sé móðir. Ó, opnið þið gluggann. Það er

8VO dimt hér inni'S

Alice gekk að glugganum sem var op-

inn, til að þóknast honum; lét hún hann

aftur og opnaöi svo aftur, og spuröi svo

hvort |>etta væri betra, en fókk ekkert

Bvar, og þegar hún gekk að rúminu, sagði

Hugh henni að bróðir sinn vœri d&inn.

Það er nú lítið eftir ósagt. Hugh

Harcourt og kona haus fóru strax til New

York aftur og fluttu Ifk drengsins með sér

þangað og létu grafa hann I>ar.

Israei Sharpe hefir heimili sitt hjá

þeim og er þeirra bezti vinur.

Estella flarcourt giftist aftur og varð

láneamari með seinni giftinguna en hina

fyrri. Hím átti nú r&ðvandann verka-

mann, sem elskaði hana innilega og var

henni göður.

Margrét lifði til að sjá fyrsta barn

Alice, og þegar hún dö, var hún jörðuð við

hlið bróður Hughs.

Og svo erum við nú laus við aðalper-

BÓnur sögunnar. Kveð ég svo lesarann

I>ar til við sj&umst aftur. ENDIR.




